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INLEIDING1.
Creatief Herstel

maakt de verbinding
van therapie naar

werkelijkheid

Stichting Creatief Herstel wil vrouwen helpen die aan het
herstellen zijn van psychische klachten en die na het volgen van
therapie moeite hebben om weer de verbinding te maken met de
werkelijkheid. Met ons unieke creatief herstelprogramma van 12
weken werken we stapsgewijs naar meer verbinding met de
maatschappij en werken we aan zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid.

"'Bij Creatief
Herstel leerde ik
alles toe te passen
wat ik tijdens mijn
therapie heb
gehoord''

Stichting Creatief Herstel is opgericht op 05 augustus 2019.
Creatief Herstel helpt vrouwen om te herstellen van psychische
klachten nadat zij therapie hebben gevolgd. Het unieke creatief
herstelprogramma hebben wij speciaal ontwikkeld om vrouwen te
helpen met het maken van kleine stapjes richting de toekomst.
Wij helpen de vrouwen om de verbinding te maken met de
werkelijkheid en de maatschappij en richten ons op
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

1.1 Stichting Creatief Herstel
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1.2 Methodiek

Het creatief herstelprogramma bestaat uit 12 weken. Tijdens deze 12 weken komen de
vrouwen 1 dag per week naar ons atelier in Zeist. Deze dag werken zij actief aan hun
herstel door middel van een werkboek. Het werkboek is voortgekomen uit een methodiek
die wij zelf hebben ontwikkeld en die je kan samenvatten in het woord L.O.V.E.

De letters van dit woord staan voor de volgende thema's:
L. loslaten
O. overgave
V. vertrouwen
E. ervaren

Elke thema duurt 3 weken en het hele programma is om deze methodiek heen gebouwd.

In het thema ''loslaten'' gaan de vrouwen kijken naar wat zij mogen loslaten om weer
vooruit te komen. Dit kan zijn: De identificatie met een diagnose, personen die
persoonlijke groei in de weg staan, gedragspatronen die niet helpen met verder herstellen.

In het thema ''overgave'' gaan de vrouwen aan de slag met een stukje acceptatie. Ze gaan
leren om te stoppen met vechten, ze leren te accepteren dat dingen anders zijn en gaan
leren om om hulp te vragen. Ze leren stil te staan bij hun gevoel en te kiezen voor wat
goed voor ze is, in plaats van, wat goed voelt.

In het thema ''vertrouwen'' gaan de vrouwen weer opzoek naar zelfvertrouwen. Wat
vinden ze leuk om te doen? Waar beleven ze plezier aan, en waar zijn ze goed in. Ook gaan
ze nadenken over de toekomst en gaan wij de vrouwen leren hier weer vertrouwen in te
krijgen door zelf het heft in handen te nemen. In dit thema leren ze uit de slachtofferrol te
stappen en gaan ze nadenken en voelen wat het met je doet als je weer controle krijgt
over je leven.

In het thema ''ervaren'' gaan de vrouwen aan de slag met dingen die ze spannend vinden.
Ze gaan leren om door angst heen te gaan die ze tegenhoudt in het maken van nieuwe
stappen. Ze gaan leren dat door dingen positief te ervaren dat vertrouwen en kracht geeft
voor meer nieuwe dingen. Ze gaan leren hoe ze hun grenzen kunnen bewaken en toch uit
de comfortzone kunnen stappen.

Elke week werken de vrouwen uit een werkboek waarin zij thuis vragen beantwoorden die
aansluiten bij het thema waar ze zich in bevinden.

LOVE
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Het oprichten van de Stichting
Het vormen van een bestuur
Het zoeken van een nieuw atelier
De start van de eerste groep vrouwen op 1 oktober 2019
Het organiseren van creatieve workshops
Het organiseren van een Benefiet evenement
Het netwerken voor contacten
Het zoeken van verwijzers
Samenwerken met hulpverleners
impact meten
professionalisering van de organisatie ''Creatief Herstel''

Belangrijke activiteiten in 2019 waren:

In dit jaarverslag zullen we bovenstaande punten verder toelichten.

1.3 Activiteiten in 2019
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2. CREATIEF HERSTEL
Stichting Creatief Herstel wil zoveel mogelijk vrouwen helpen om na reguliere
therapie de verbinding met de werkelijkheid weer op te pakken, zodat zij een betere
aansluiting vinden in de maatschappij en hierdoor minder kans hebben op
herhaling/terugval van klachten.

2.1 Waarom Creatief Herstel

Stichting Creatief Herstel is opgericht omdat wij hebben ervaren hoe moeilijk het is om na
het volgen van intensieve therapie weer in beweging te komen en deel te nemen aan de
maatschappij. Er bestaan veel plekken waar dagbesteding wordt aangeboden maar hierin
mist het coachende en verbindende element met gelijkgestemden. Ook bestaan er veel
coaches die trajecten aanbieden op het vlak van persoonlijke ontwikkeling maar ook hierin
is er voor de doelgroep weinig aandacht voor het verbinden met gelijkgestemden op een
positieve manier. Er bestaan bijvoorbeeld praatgroepen voor mensen met een depressie,
maar hierin zitten mensen uit verschillende stadia van ziek zijn. Dit maakt dat deze
groepen niet altijd bezig zijn met het positieve aspect of het toekomstperspectief. 
Creatief Herstel biedt een combinatie aan van verschillende aspecten waarvan
wetenschappelijk is gebleken dat juist die combinatie zo effectief is. 

Wij combineren het creatief bezig zijn met zingeving, meditatie, het delen van ervaringen
met gelijkgestemden en persoonlijke ontwikkeling. Ook helpen wij de vrouwen aan meer
bewustwording door masterclasses te geven over onderwerpen die passen bij de
methodiek.

Masterclass onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Weerstand voelen, door angsten heengaan,
introvert/extravert, hoogsensitief zijn, vergroten van je comfortzone.

2.2 Verbinden van zorg

Bij Creatief Herstel kijken we verder dan alleen ons eigen programma. Soms komt het voor
dat iemand zich bij ons aanmeldt maar nog niet toe is aan de stappen die wij hier met
vrouwen zetten. Op dat moment kijken we altijd naar wat wel passend zou zijn en geven
we een advies of connectie aan de vrouwen mee. 

Als tijdens ons programma blijkt dat iemand meer begeleiding nodig heeft of dat er toch
andere hulp (naast of in plaats van ons programma) nodig is, dan gaan we samen kijken
waar deze persoon dat kan vinden. 

Ook gaan we aan het eind van het programma kijken of we iemand nog in contact met
andere hulpverleners moeten brengen of dat iemand misschien klaar is voor de volgende
stap van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Ook hier proberen we iemand dus altijd met een
connectie bij ons weg te laten gaan.
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Om vooruit te komen na een periode van therapie is zelfredzaamheid heel belangrijk. In
ons programma besteden we veel aandacht aan dit onderwerp. We kijken samen met de
vrouwen of er iets is waar ze hulp bij nodig hebben, we kijken naar welke dingen heel goed
gaan en waar hulp misschien kan afschalen.
Doordat de vrouwen in het programma meer leren over hun eigen gedrag en grenzen
leren zij beter voor zichzelf op te komen. Ook leren ze zich meer uit te spreken en hun
gevoel te verwoorden. Dit maakt dat vrouwen na ons programma beter voor zichzelf op
kunnen komen en zich ook sterker voelen. We zien dat de vrouwen die zich sterker
voelen, meer alleen durven te ondernemen en sneller een nieuw gesprek of nieuw contact
aangaan. Dit helpt ook mee tegen de eenzaamheid en het sociaal isolement waar veel
vrouwen met psychische klachten zich in bevinden.

2.3 Zelfredzaamheid

2.4 Terugval preventie

Het is bewezen dat iemand met een goed sociaal netwerk minder kans heeft op terugval
van psychische klachten. Ook is bewezen dat de combinatie van zingeving, creativiteit en
sociale contacten de kans op terugval reduceert. Wij besteden veel aandacht aan terugval
preventie door de vrouwen in onze community op te nemen en contact te onderhouden.
Wij stimuleren de vrouwen om met elkaar in contact te blijven en ze leren te voelen waar
grenzen liggen en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen wanneer ze voelen dat ze hier
overheen gaan. Door de veilige omgeving die wij creëren is er veel ruimte om gevoelens
en ervaringen met elkaar te delen. Hierdoor ontstaan veel mooie verbindingen en leren de
vrouwen van elkaar hoe een terugval eruit ziet en wat je kan doen om hier weer snel uit te
komen. 6



2.5 Doelgroep

Creatief Herstel richt zich op vrouwen vanaf 18 jaar die na therapie moeite hebben om
weer in beweging te komen. Wij richten ons vooral op vrouwen die herstellen van een
depressie of burn-out. Eventueel andere diagnoses kunnen na overleg en in samenspraak
met een behandelaar ook deelnemen aan ons programma. Hierover meer in hoofdstuk 3.

2.6 Vrijwilligers
Creatief Herstel werkt in de groepen met vrijwilligers. Voordat iemand op de groep als
vrijwilliger kan staan vinden wij het belangrijk dat deze persoon zelf het programma ook
een keer helemaal heeft doorlopen. Naast de vrijwilligers op de groepen hebben wij ook
veel vrijwilligers die ons helpen met het organiseren van het benefiet evenement en het
schoonhouden van ons atelier. Ook zijn er veel ondernemers die een bijdrage willen
leveren aan onze Stichting. Zo worden er geregeld workshops gegeven door creatieve
ondernemers in ons atelier waarbij de opbrengst wordt gedoneerd aan de Stichting. 
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2.7 Begeleiding vrijwilligers
De vrijwilligers op de groepen hebben zelf het programma doorlopen. Hierdoor weten zij
hoe het programma is opgebouwd en kunnen zij zelf doelen stellen in wat zij willen leren
als vrijwilliger. We evalueren regelmatig en bespreken welke taken de vrijwilliger op zich
wil nemen. Als iemand ergens tegenaan loopt bespreken we dit en als iemand meer wilt
leren dan wat wij bieden, verwijzen we iemand door naar bijvoorbeeld de
Vrijwilligerscentrale in Zeist. De ontwikkeling van de vrijwilligers staat voorop. Wij
proberen de vrijwilligers te motiveren om ook dingen te doen die zij spannend vinden en
wat net buiten de comfortzone is. Op die manier krijgen zij spelende wijs meer
zelfvertrouwen en voelen zij zich nuttig.

"Als vrijwilliger bij
Creatief Herstel,
krijg ik de ruimte
om in mijn eigen
tempo weer
langzaam
vertrouwen te
krijgen in mijn
eigen kunnen''

"Betaald werk
voelt nog te
groots maar als
vrijwilliger bij SCH
mag ik in
ongedwongen
sfeer mijn eigen
grenzen weer
aftasten''
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3. DOELGROEP
Creatief Herstel richt zich op vrouwen vanaf 18 jaar die na therapie moeite hebben om
weer in beweging te komen. Wij richten ons vooral op vrouwen die herstellen van een
depressie of burn-out. Vrouwen met andere diagnoses kunnen na overleg en in
samenspraak met een behandelaar ook deelnemen aan ons programma. Wat alle
vrouwen in ons programma met elkaar gemeen hebben is dat zij zich wel willen inzetten
voor een mooiere toekomst, alleen het moeilijk vinden om hierin zelf weer stappen te
ondernemen. 

3.1 Persoonlijke situatie

0 2 4 6 8

18-25 jaar 

25-40 jaar 

40-50 jaar 

50+ jaar 

In 2019 hebben er 2 groepen plaatsgevonden met in totaal 15 deelnemers 

0 2,5 5 7,5 10

Depressie 

Burn-out/CVS 

Verslaving 

Anders 
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3.2 Verwijzers 
De meeste vrouwen vinden ons via onze socialmedia-kanalen en via de website
www.stichtingcreatiefherstel.nl.
Ook zijn er een aantal partijen die aan het einde van het jaar naar ons zijn gaan
doorverwijzen voor 2020 zoals de wijkteams van de gemeente Zeist, de Loods Zeist
(ambulante zorg), verschillende huisartspraktijken, Loket Wijk (Wijk bij Duurstede) en
Lievegoed (Geestelijke gezondheidzorg). Ook zijn er verschillende vrijgevestigde
psychologen die naar ons programma verwijzen.

Voor 2020 hebben wij flyers ontworpen om verwijzers op de hoogte te brengen van ons
bestaan en onze visie. Ook staan er veel netwerkafspraken voor het nieuwe jaar op de
agenda om ons netwerk te vergroten en meerdere verwijzers te krijgen.

3.3 Werk/Uitkering
De meeste vrouwen die zich bij ons hebben aangemeld zaten op moment van aanmelding
in de ziektewet van het UWV of de werkgever. Hieronder een tabel met de verdeling.

0 1 2 3 4 5

student 

ziektewet UWV 

ziektewet Werkgever 

WIA 

aan het werk 

geen werk/uitkering 

ZZP 

WW 
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3.4 Formele zorg/informele zorg
Aan de start van het programma hadden de vrouwen naast ons programma de volgende
zorg:

0 1 2 3 4

Geen aanvullende zorg 

informele zorg 

formele zorg 

wachtend op passende zorg 

formeel en informeel 

Na het volgen van ons programma hadden de vrouwen de volgende zorg:

0 2 4 6

Geen aanvullende zorg 

informele zorg 

formele zorg 

wachtend op passende zorg 

formeel en informeel 

Aan de start van het programma waren er 4 vrouwen wachtend op passende zorg. Aan het
einde was dit er nog maar 1. Deze vrouw stond nog op de wachtlijst en kon gelukkig 1
maand daarna ook starten bij de gespecialiseerde zorg. 
Wanneer de juiste zorg wordt gevonden zie je dat niemand meer gebruik maakt van beide
typen zorg. Als mensen op de wachtlijst staan voor therapie bij de regulieren GGZ zie dat
ze ook vaker gebruik maken van informele zorg zoals bijvoorbeeld gesprekken met het
buurtteam of een huishoudelijke hulp. Ook steeg het aantal mensen die geen zorg meer
nodig hadden, in dit geval was dat te koppelen aan het feit dat de vrouwen zich sterk
genoeg vonden om de hulp stop te zetten.

3.5 Conclusie
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Na het volgen van het programma hebben de vrouwen de volgende stappen gemaakt.

0 1 2 3 4 5

vrijwilligerwerk 

betaald werk 

studie 

nieuwe therapie 

geen resultaat 

3.6 Resultaten

De meeste vrouwen zijn na het programma weer aan het werk gegaan. Er zijn 5 vrouwen
vrijwilligerswerk gaan doen en 4 zijn er teruggekeerd naar betaald werk. Ook heeft 1 van
de vrouwen heeft haar studie weer opgepakt en 3 vonden door het programma een
therapie waarvan zij voelden dat ze dat nodig hadden. Bij 2 dames was er geen resultaat.
Bij 1 van die vrouwen komt dat doordat zij het programma vroegtijdig heeft verlaten en bij
de andere vrouw was er sprake van zwangerschap.
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Voor aanvang van het programma en aan het einde vullen de vrouwen een vragenlijst in
met 16 vragen. Deze vragen geven de vrouwen een score van 1 t/m 5 ( 1=helemaal niet
mee eens, 2=enigszins niet mee eens, 3=neutraal, 4=enigszins mee eens, 5=helemaal mee
eens) 

Aan de start van het programma geven de vrouwen gemiddeld de volgende antwoorden:

3.7 Impactmeter

0 1 2 3

1. Ik voel mij zelfverzekerd 

2. Ik voel mij sterk 

3. Ik kijk uit naar de toekomst 

4. Ik heb vertrouwen in mijn toekomst 

5. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam 

6. Ik heb vertrouwen in mijn kunnen 

7. Ik voel mij geliefd 

8. Ik voel mij gehoord 

9. Ik voel mij verbonden met anderen 

10. Ik maak makkelijk sociaal contact 

11. Ik durf mij uit te spreken 

12. Ik mag er zijn/ben goed genoeg 

13. Ik voel mij positief 

14. Ik ben in controle over mijn leven 

15. Ik ben zelfredzaam 
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Aan het eind van het programma geven de vrouwen gemiddeld de volgende antwoorden:

0 1 2 3 4 5

1. Ik voel mij zelfverzekerd 

2. Ik voel mij sterk 

3. Ik kijk uit naar de toekomst 

4. Ik heb vertrouwen in mijn toekomst 

5. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam 

6. Ik heb vertrouwen in mijn kunnen 

7. Ik voel mij geliefd 

8. Ik voel mij gehoord 

9. Ik voel mij verbonden met anderen 

10. Ik maak makkelijk sociaal contact 

11. Ik durf mij uit te spreken 

12. Ik mag er zijn/ben goed genoeg 

13. Ik voel mij positief 

14. Ik ben in controle over mijn leven 

15. Ik ben zelfredzaam 
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Dat is een stijging per vraag van:

0 0,5 1 1,5 2

1. Ik voel mij zelfverzekerd 

2. Ik voel mij sterk 

3. Ik kijk uit naar de toekomst 

4. Ik heb vertrouwen in mijn toekomst 

5. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam 

6. Ik heb vertrouwen in mijn kunnen 

7. Ik voel mij geliefd 

8. Ik voel mij gehoord 

9. Ik voel mij verbonden met anderen 

10. Ik maak makkelijk sociaal contact 

11. Ik durf mij uit te spreken 

12. Ik mag er zijn/ben goed genoeg 

13. Ik voel mij positief 

14. Ik ben in controle over mijn leven 

15. Ik ben zelfredzaam 

De hoogste stijging zie je bij vraag 9. ''Ik voel mij verbonden met anderen''. We zien in de
groepen dat het contact met gelijkgestemden een zeer positief effect heeft. Ook voelen zij
zich meer gehoord en scoren ze hoog op vraag 2/12/13 Dit laat zien dat het programma
ook veel doet met het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. 

Op vraag 10 behalen we het minste resultaat. Wij denken dat dit komt doordat de
vrouwen in ons programma de veilige plek vinden maar het nog steeds moeilijk vinden zich
buiten de groep ook kwetsbaar op te stellen en anderen te vertrouwen. Wij denken dat
doordat ze hier de positieve ervaring opdoen, ze uiteindelijk in de maatschappij ook weer
makkelijker contact zullen maken.
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3.8 Community

Omdat verbondenheid zeer belangrijk is in het stabiel blijven bij psychische klachten, is dat
een grote pijler van Creatief Herstel. Om die reden blijven vrouwen ook na het programma
met ons in verbinding. Er is een appgroep waar de vrouwen vanaf dag 1 in zitten, en elke
dag hun dankbaarheid in delen. Deze groepen worden aan het eind van een programma
toegevoegd aan de Communitygroep en zo blijven de vrouwen elke dag stilstaan bij waar
zij dankbaar voor zijn. Dit zorgt er ook voor dat de vrouwen van elkaar lezen hoe het gaat.
We merken dat dit na afloop van een groep ook blijft zorgen voor contact en verbinding. 

Naast de appgroep organiseren we nu ook terugkomdagen in het atelier, waar de vrouwen
die het programma hebben doorlopen met elkaar samen kunnen komen (in ons atelier) om
bij te praten en gezamenlijk creatieve activiteiten te ondernemen. In 2020 willen we deze
vorm van nazorg nog verder uitbreiden en onze community-activiteiten vergroten. Ook
willen we na 1 jaar de impact van verbondenheid nogmaals meten om te kijken of dit
gevoel van verbondenheid blijvend is. 

Wij zullen gaan onderzoeken welke vormen van contact de community het meest
versterken en kijken of dit een positieve uitwerking heeft op de mentale stabiliteit.
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4. IMPACT DOELEN

vrouwen verbinden met de maatschappij (door middel van betaald of onbetaald werk)
het gevoel van eenzaamheid tegengaan en zorgen voor een sociaal vangnet/netwerk
een stabiele psychische gezondheid (zonder terugval en nieuwe langdurige therapie)
meer zelfvertrouwen en positieve kijk op het leven

Stichting Creatief Herstel heeft verschillende hogere doelen waar we naar streven. Het
hoogste doel is natuurlijk dat de vrouwen die het programma bij ons hebben doorlopen
weer een fijne plek vinden in de maatschappij en dat hun psychische gezondheid stabiel
blijft. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan de strijd tegen eenzaamheid onder
vrouwen met psychische klachten. Wij willen het taboe om hier open over te praten
doorbreken en vrouwen helpen hun zelfvertrouwen weer terug te vinden of te ontdekken.   
Onze 4 hogere doelen kunnen we omschrijven als:

1.
2.
3.
4.

Om deze 4 doelen te bereiken zullen wij constant blijven onderzoeken of onze methodiek
juist werkt en zullen we ons blijven ontwikkelen om deze doelen zo goed mogelijk te
kunnen behalen. 

4.1 subdoel 1

Vrouwen verbinden met de maatschappij (door middel van betaald of onbetaald werk)

Het eerste hogere doel hebben we omschreven als:

1.

Om dit doel te bereiken zullen we naast ons programma ook verbindingen aangaan met
andere organisaties en bedrijven om te kijken hoe we de vrouwen met de volgende stap
kunnen verbinden. In 2020 staat een samenwerking met Samen voor Zeist op de planning
om in hun netwerk contact te leggen met verschillende organisaties om te kijken hoe we
vrouwen nog beter op weg kunnen helpen.

4.2 subdoel 2
Het tweede hogere doel hebben we omschreven als:

2. Het gevoel van eenzaamheid tegengaan en zorgen voor een sociaal vangnet/netwerk

Om dit doel te bereiken zullen wij kijken naar de mogelijkheden om onze community zo
actief en levendig mogelijk te houden. We gaan de nieuwe deelnemers ook aan deze groep
toevoegen en op die manier hopelijk een veilige plek/vangnet creëren. Ook gaan we kijken
wat voor activiteiten we kunnen organiseren in de vorm van nazorg. 
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4.3 subdoel 3

Het derde hogere doel hebben we omschreven als:

3. Een stabiele psychische gezondheid (zonder terugval en nieuwe langdurige therapie)

Om dit doel te bereiken gaan we kijken naar de resultaten van ons programma en zullen
we blijven kijken en monitoren hoe het verloop is nadat de vrouwen ons programma
hebben doorlopen. We houden een follow-up onderzoek dat we elk jaar zullen blijven
herhalen onder de (oud-)deelnemers. Op die manier willen we inzicht krijgen in de
psychische gezondheid op de lange termijn. Hierin zullen we ook onderscheid maken
tussen de vrouwen die veel gebruik maken van onze nazorg en de community en de
vrouwen die hier geen tot weinig gebruik van maken.

4.4 subdoel 4

Het vierde hogere doel hebben we omschreven als:

4. Meer zelfvertrouwen en positieve kijk op het leven

Om dit doel te bereiken blijven we kijken naar de impact van ons programma en blijven we
de vrouwen uitdagen tot nieuwe dingen. Ook zullen we door meer contacten in ons
netwerk de vrouwen beter kunnen verbinden aan nieuwe organisaties en bedrijven
waardoor ze na ons programma op een plek terecht komen die meer passend is. Dit helpt
de vrouwen bij het opbouwen van meer zelfvertrouwen en zorgt voor een positievere
ervaring. Ook blijven we de dankbaarheidsappgroep in gebruik houden. We merken dat de
vrouwen hierdoor leren om elke dag af te sluiten met een positieve blik en gedachte. Dit
helpt enorm bij het positiever leren kijken naar situaties en gebeurtenissen.
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5. LOCATIE
5.1 Atelier

De groepen vinden altijd plaats in ons creatieve atelier aan de Huis ter Heideweg 10 te
Zeist. Ons atelier is huiselijk maar open ingericht. Het atelier is 300m2 en de ruimte is
verdeel in verschillende ruimtes, zonder de ruimtes af te sluiten.
In het creatieve atelier staan tafels waar de creatieve activiteiten plaats vinden. Er is een
meditatieruimte waar de vrouwen in een kring met elkaar de week doornemen en waar de
meditaties plaats vinden. Er is een eetgedeelte waar de vrouwen met elkaar aan een lange
tafel lunchen. Er zijn 2 zithoeken met comfortabele banken waar de vrouwen zich even
kunnen terugtrekken en ontspannen kunnen zitten. Het atelier wordt anti-kraak gehuurd
en als de Stichting groeit en financieel stabiel is willen we graag een vaste locatie huren
waar we meer zekerheid hebben voor de toekomst.

5.2 Sfeer

De sfeer in ons atelier is erg belangrijk. Er hangt een rustige en huiselijke sfeer. De
vrouwen voelen zich hier vanaf het eerste moment ''thuis''. Doordat er geen afgesloten
ruimtes zijn maar wel veel ruimte, is het mogelijk voor de vrouwen om zich terug te
trekken maar toch verbonden te blijven met de groep. Ook 1 op 1 gesprekken vinden
plaats op een afstand van de groep, maar wel in het zicht. Dit zorgt dat de verbinding te
allen tijde in stand blijft.
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6. GROEI

6.1 Doelstelling

Om onze hogere doelen te behalen en te blijven groeien als hebben we een aantal punten
waarop wij ons richten om te kunnen blijven groeien als organisatie.

De doelstelling van Creatief Herstel is om zo veel mogelijk vrouwen te helpen die
herstellen van psychische klachten en moeite hebben om vooruit te komen. Uiteindelijk
willen wij graag zo veel mogelijk vrouwen helpen in heel Nederland. Om dit te kunnen
bereiken is groeien op verschillende vlakken heel belangrijk voor onze organisatie.

6.2 Bekendheid

Om meer naamsbekendheid te krijgen en te zorgen dat vrouwen ons weten te vinden
hebben we het afgelopen jaar contact gezocht met verschillende media. De lokale krant
''de Nieuwsbode'' heeft een stuk geschreven over ons programma. Ook zitten we in een
netwerk van journalisten en staan we met een artikel in de Libelle. Het komende jaar gaat
de Nieuwsbode nog een vervolgstuk over ons schrijven en we hebben contact met een
aantal magazines die een item over ons gaan schrijven.

6.3 Benefietevenement

Op zaterdag 14 september 2019  heeft de eerste editie van de Benefietmarkt plaats
gevonden op de kinderboerderij de Brink in Zeist. Er waren 30 kramen met diverse
ondernemers die hun producten verkochten. Door de kramen te verhuren en diverse
dingen te organiseren hebben we als stichting geld in kunnen zamelen en door de grote
opkomst hebben we kunnen werken aan onze naamsbekendheid. Het was een zeer
geslaagde dag en de volgende benefietmarkt staat voor mei 2020 op de planning. Het is
ons idee om dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden. Hierbij zullen wij
ook onze vrouwen uit de groepen proberen te betrekken. De vrouwen kunnen helpen
door op de dag zelf vrijwilliger te zijn, of door afgeronde creatieve creaties te verkopen
met opbrengst voor de stichting.
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6.4 Social media

Via Instagram heeft onze stichting veel volgers. Dit netwerk bevat veel vrouwen die iets
soortgelijks hebben doorgemaakt, creatieve ondernemers en geïnteresseerden. We
merken dat dit netwerk erg actief verbonden is met onze visie. Via dit netwerk wordt vaak
gedoneerd als we oproepen voor een specifieke doneeractie, bijvoorbeeld voor
materialen. Ook verkopen we veel tickets voor workshops in ons atelier via dit medium.
Door actief te blijven delen op Instagram/Facebook/ LinkedIn hopen wij ons netwerk te
blijven uitbreiden en een grote groep volgers actief te betrekken bij onze missie.

6.5 Netwerken

Door actief deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten willen wij ons netwerk ook
uitbreiden. We hebben ons ingeschreven voor het netwerk Samen voor Zeist. Via dit
netwerk hopen wij mooie contacten op te doen in de regio Zeist en samenwerkingen aan
te kunnen gaan met partners uit de regio. In 2020 gaan wij hier zeer actief aan deelnemen.

6.6 Vrijwilligers

Graag willen wij ons vrijwilligersbestand uitbreiden door vrouwen uit de groepen na het
programma als vrijwilliger enige tijd aan onze stichting te verbinden. Het is voor ons wel
belangrijk dat deze vrouwen het programma eerst succesvol hebben doorlopen.
Uiteindelijk hopen wij via het netwerk Samen voor Zeist ook in verbinding te komen met
andere organisaties waar wij onze vrouwen naar toe kunnen verwijzen voor
vrijwilligerswerk. Wij vinden het belangrijk dat de vrouwen na ons programma verder gaan
met het maken van de verbinding naar de werkelijkheid en naar de maatschappij. Wij
geloven dat vrijwilligerswerk een mooie opstap kan zijn naar de toekomst voor de
vrouwen in onze doelgroep.

6.7 Ambassadeurs 

Om ons netwerk te vergroten en meer bekendheid te krijgen hebben wij een aantal
vrouwen met grote (sociale media) netwerken gevraagd om voor ons ambassadeur te
worden. Op de Dag van de Psychische Gezondheid op 10 oktober zijn wij een online
campagne gestart en hebben onze ambassadeurs hun eigen verhaal mbt psychische
gezondheid openlijk gedeeld en opgeroepen om onze stichting te volgen en steunen.
Hierop hebben wij veel gehoor gekregen en een succesvolle campagne afgesloten.
Ook voor komend jaar willen wij samenwerken met verschillende ambassadeurs om het
netwerk en de betrokkenheid te blijven vergroten. Er staan weer verschillende plannen op
de agenda om aandacht te blijven vragen voor onze doelgroep.
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6.8 Gemeente Zeist

Om ook ons gezicht bij de gemeente te laten zien en uit te leggen wat wij precies doen
hebben wij meerdere malen contact gezocht met de gemeente Zeist. We hebben contact
gelegd met het Sociaal Domein van de gemeente en zij hebben ons voorgedragen aan de
wijkteams in Zeist. Ook hebben we ons aangemeld voor het advies netwerk van de
Gemeente Zeist. Wij hopen op die manier goed op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen binnen het sociaal domein en willen als stem dienen voor de vrouwen in
onze programma's die hiermee te maken hebben of krijgen.
In 2020 willen we deze verbinding met de gemeente Zeist nog verder ontwikkelen en
zichtbaar betrokken blijven.
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7. BESTUUR

7.1 Voorstellen

Stichting Creatief Herstel is opgericht door Marloes Klok en Ivanka van de Wardt. Samen
met Barbera Ippel vormen zij ook het bestuur.

Ivanka van de Wardt is algemeen
directeur en voorzitter in het bestuur. 
Ivanka begeleidt vrouwen vanuit
ervaringsdeskundigheid en haar
kennis als stresscounselor. Ivanka
houdt zich bezig met het netwerk van
de stichting en financiële steun.
Ivanka is binnen onze organisatie de
extern verantwoordelijke (EV).

Marloes Klok is managing director en
secretaris in het bestuur. Marloes
begeleidt vrouwen vanuit haar
ervaringsdeskundigheid en haar grote
creatieve vindingrijkheid. Marloes is
het eerste aanspreekpunt voor de
vrouwen in de groepen en de
vrijwilligers. Marloes is binnen onze
organisatie de intern
verantwoordelijke (IV).
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Barbera Ippel is boekhouder voor de
stichting en is penningmeester in het
bestuur. Bianca denkt mee over
financiële vraagstukken en geeft
financieel advies. Bianca gaat in 2020
de ANBI status voor ons stichting
aanvragen.

7.2 inkomsten/uitgaven

De dagelijkse inkomsten en uitgaven worden door Ivanka gemonitord en de grotere
uitgaven worden eerst door het bestuur besproken. Elke 12 weken hebben we als bestuur
een overleg waarin ook de financiële situatie wordt besproken en wordt doorgenomen. Er
worden afspraken gemaakt over het komende kwartaal en er wordt besproken op welke
manier we de stichting financieel stabiel kunnen maken. Ook wordt er elk kwartaal
besproken wat voor (doneer)acties er op touw worden gezet voor de komende periode, of
voor welke doeleinden er extra geld nodig is.

Verder zouden wij ons graag willen ontwikkelen als een financieel gezonde stichting met
mensen in vaste dienst om de kwaliteit en continuïteit van onze programma's te kunnen
waarborgen. Om die reden is duurzame financiering een belangrijk aandachtspunt van
onze directeur en het bestuur. Hierbij is het ook van belang dat er naar een vaste locatie
toegewerkt wordt zodat we verder vooruit kunnen plannen en meer zekerheid hebben
voor de toekomst.
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8 VOLGEND JAAR

Netwerk vergroten
Financiële steun (benefiet, crowdfunding, fondsen, donaties, subsidies, werkgevers)
Focus op resocialisatie (vrouwen verbinden aan organisaties voor vrijwilligerswerk)
Vrijwilligers opleiden om groepen te draaien
Creatieve groep opzetten als follow-up ( door vrijwilligers )
Beweegprogramma toevoegen
Opties tot opnemen van muziek in ons programma onderzoeken
Actief deelnemen aan Samen voor Zeist
Lezingen geven om informatie te verstrekken over onze methodiek
Online programma onderzoeken en opzetten
Werkgevers benaderen en informeren over ons programma

Het komende jaar willen wij als stichting inzetten op groei. Zowel groei in ons netwerk,
financieel, groei qua vrijwilligers en meer plekken in onze programma's. 
De volgende punten hebben wij als pijlers voor het komende jaar:

25


