
 

 

Op adem en in je kracht 

Natuurlijk, goed en menselijk 

    Visie document  (versie 2 april 2019) 



 

 

Leeswijzer 

Wat de Oases doet en waarom staat beschreven in dit visie 

document.  

De visie is de kern van waaruit de Oases steeds vertrekt.  

Het bepaald de keuzes die ze maakt. Het is de basis van het 

wezen van de Oases, haar identiteit. 

 

Visie op visie 

Een belangrijk onderdeel in de visie van Oases is “goed kan 

altijd beter” en dit gaat ook op bij dit visiedocument. 

In de kern zal de visie van Oases niet gemakkelijk veranderen, 

maar nieuwe inzichten kunnen om aanvullingen en/of aan-

passingen vragen. Behalve de visie, missie en het doel van 

Oases, worden ook de visies op de aanpak, de keuzes voor de 

middelen, doelgroep en de organisatie beschreven.  

Tot slot volgt een beknopte in kernzinnen geformuleerde  

samenvatting, die steeds als leidraad toegepast kan worden 

in alles wat de Oases doet en verder gaat ontwikkelen. 

 

 

In opdracht van het bestuur geschreven door Kitty Vos. 

Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2019 
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Op adem en in je kracht 

Op adem en in je kracht, natuurlijk goed en menselijk. Voor ie-

dereen die het teveel wordt, omdat het normaal is en het leven 

niet altijd over rozen gaat.  

Met natuurlijke middelen weer in je kracht komen, passend bij 

jouw natuur en bij wat jij nodig hebt” 

De oorsprong 

Depressie en burn-out zijn een maatschappelijk probleem. 

Dat er 1 op de 20  mensen depressief zijn en 1 op de 7 mensen  klachten 

hebben die passen bij een burn-out vond Kitty Vos heel erg en ze wilde 

dat ze daar iets aan kon veranderen.  

Als sociaal betrokken mens, maatschappelijk werker en hulpverlener  

had zij al eigen ervaringen en ideeën over hoe depressie en burn-out 

beter zou kunnen worden voorkomen.  Zij ging zich nog meer inlezen en 

zich nog meer inleven in de mensen die een depressie of een burn-out 

ontwikkelen. En zo ontstond bij haar de overtuiging dat het beter en 

anders aangevlogen zou moeten worden.  

Hoezo depressie? Het wordt iemand gewoon teveel. En dat is heel    

normaal.  

Het leven gaat niet altijd over rozen en onheil komt ook zelden alleen.  

Je voelt vaak wel dat dan een pas op de plaats nodig is, maar in onze 

huidige prestatiemaatschappij is daar  geen of weinig ruimte voor. We 

zijn vaak allemaal druk, en velen van ons hebben geen ruimte of plek om 

op adem en weer in je kracht te komen. Die plek en die ruimte wilde 

Kitty gaan bieden met Stichting Oases.  

En dus maakte zij een plan. Won de buitenkans en daarmee de boerderij 

van de Provincie Overijssel .  

Uit haar plan  is in samenwerking met het bestuur van Oases dit visie en 

missie document vastgelegd. 
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Missie en Doel: terugdringen van depressie en burn-out  

Dat er één op twintig mensen in Nederland een depressie heeft  en één op de zeven Nederlanders 

klachten heeft passend bij een burn-out vindt de Oases heel erg. Dat moet minder en kan anders!  

De ziektelast bij een depressie is erg groot. Depressie en burn-out heeft een grote impact op de directe 

omgeving en de maatschappij als geheel. Depressie kost onze samenleving 1,6 miljard euro aan directe 

zorgkosten en 1,8 miljard aan indirecte kosten.  

De Oases heeft tot doel depressie en burn-out terug te dringen.  

Ze richt zich op het ondersteunen en versterken van iedereen die het  teveel wordt. 

 

Natuurlijke en goede menselijke zorg, vanzelfsprekend voor de 

Oases.  

De kern en basis van Oases. 

Onder elke visie, missie en doel liggen normen en 

waarden. Het wezen van de Oases, alles wat ze is 

en doet, komt er uit voort.  

Dit vertaalt zich in de identiteit, in de kernwaarden 

van de Oases, die als een rode draad loopt  door 

alles wat de Oases doet.  

De natuur is daarin een belangrijke basis.  

Voor Oases staat de natuur voor onze omgeving, 

maar ook voor de natuur van mensen zelf.    

Voor verbinding met de natuur buiten en binnen  

onszelf.   

Stichting Oases is natuurlijk, goed en menselijk. 

De Kernwaarden:  

 

Natuurlijk 

Goed  

Menselijk 
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Visie: Natuur als basis 

 

Zorg hoort bij onze menselijke natuur. We zoeken verbinding 

met elkaar, hebben elkaar nodig, hebben relaties met elkaar 

en zorgen dan natuurlijk voor elkaar.  

Verbinding is een natuurlijk verlangen van 

mensen, het ligt in onze natuur en is de basis 

voor het geven en het ontvangen van zorg.  

Ze ontstaat bij aandacht (Wie ben je, hoe 

gaat het met je, wat kan ik voor je doen?), 

herkenning ( elkaar begrijpen, elkaars taal 

spreken) en erkenning ( zonder oordeel en 

met waardering en respect).  

Vervolgens ontstaat er dan ruimte voor    

betrokkenheid en compassie, de wil om wat 

te willen betekenen voor elkaar.  

Een verbinding met compassie maakt ons 

sterk en zet ons aan tot grootse dingen en 

maakt ons tegelijkertijd kwetsbaar.  

Zo is onze natuur, ons wezen. 

De Kernwaarden:  

 

Natuurlijk 

Goed  

Menselijk 

Je bent mens van nature met je natuurlijke menselijke eigenschappen. We zijn van de natuur. Ze voedt ons, laat 

ons ademen, groeien, voortplanten, oud worden enz. In de natuur kunnen velen van ons die verbinding voelen. De 

vogels, de geur van mos, het voelen van de wind, de zon, de schoonheid zien. Je zou het “aarden” kunnen noemen. 

Mensen denken, voelen,  hebben zintuigen en een lijf, die in verbinding staan met elkaar. We horen, zien, ruiken, 

voelen en krijgen daar emoties en gedachten bij , beelden, fantasieën of herinneringen.  We halen onze krachten 

daaruit, maar ook onze kwetsbaarheden. Zijn we zorgeloos en blij dan voelen we ons ook lichamelijk beter en   

andersom.  

We zijn scheppende en creatieve wezens, wat ons heel bijzonder maakt. We kunnen spelen, dingen bedenken en 

verbeelden. Ook dat is onze natuur. We dromen, fantaseren en kunnen schrikbeelden voor ons zien. En ze doen 

iets met ons, kunnen hoop geven, bevrijdend zijn, of ons ook verdrietig en angstig maken. 
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Mensbeeld: Creatieve en scheppende wezens 

Creatief bezig zijn heeft een grote relatie en verbinding met wat we van nature zijn. Je lijf, je gedachten en je    

gevoel doen allemaal mee als je creatief bezig bent. Zingen, muziek maken of dansen, toneelspelen, schilderen, 

boetseren, zijn steeds een samenspel van voelen, denken en doen. Een heel krachtig en helend middel van onze 

natuur. Het helpt ons opladen en ontladen, is een onbewust proces van verwerken en in je kracht komen.  Onze 

creativiteit, het kunnen fantaseren, dromen  en daar dan vorm aangeven geeft ons een gevoel van voldoening,     

in kleine dingen en ook in grootse prestaties. Het is ook verbinding, verbinding met je hele natuur en ook met de 

ander.  Je bent niet alleen blij, opgelucht of trots op je zelf, anderen zijn het met je mee en helpen je het ( nog 

meer) te zijn..  

Zo scheppen we onszelf, onze omgeving en de ander. Een samenspel van verbinding met de natuur, jouw natuur 

en die van de ander 

 

Compassie ; de brandstof voor kwaliteit, voor zorg en grootse 

prestaties. 

Menselijke eigenschappen 

In verbinding ontstaat passie en liefde.  

Mensen hebben lief, ze houden van …… elkaar, 

de natuur, lekker eten, hun werk enz.   

Het is de basis van de wil om….  , als brandstof 

voor een machine. Ze laat ons presteren, vol-

houden en tegenslagen doorstaan. Ze maakt 

ons ook kwetsbaar als we wat we liefhebben 

verliezen. We kennen en herkennen dat van 

elkaar en voelen passie voor zorg om die ander. 

Passie, compassie en ook zelfcompassie zijn 

daarom wezenlijk belangrijke menselijke en 

krachtige eigenschappen.  



 

 

Compassie= 

 

- Goed kan altijd beter 

- Natuurlijke goede en 

menselijke zorg voor 

elkaar 

- Kwaliteit 
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Het beëindigen van smart betekent het begin van compassie  

Doel  en de positie van Oases 

De Oases wil iedereen die het teveel wordt een 

plek bieden om op adem en op kracht te komen. 

In haar statuten staat dat ze het doel heeft om 

depressie en burn-out terug te dringen en deze 

beide doelen zijn voor de Oases hetzelfde. Wat in 

het huidige systeem binnen onze maatschappij, 

depressie en burn-out genoemd wordt, is voor de 

Oases “het wordt je allemaal teveel”.  Voor haar 

doelgroep, de mensen voor wie ze zorg biedt, 

heeft de Oases het over “het je teveel worden” en 

binnen het systeem sluit ze aan met de term die 

daar  gebruikt wordt; Depressie en burn-out.  

Op die manier begrijpen alle partijen waar de  

Oases het over heeft, voelen zij zich aangesproken 

en begrijpen we elkaar goed. (De volgende hoofd-

stukken, over depressie en normaliseren gaan 

hier nog dieper op in.) 

Stichting Oases is natuurlijk goed en menselijk. Ze biedt natuurlijke zorg in verbinding met mensen, met compassie 

en heeft daarmee de wil het goed en nog beter te doen en mensen op adem en weer in hun kracht te brengen.  

En dat zie je in haar visie, haar uitspraken, in de manier waarop ze de verbinding aangaat met mensen en zorg voor 

ze heeft. En je ziet het in de middelen die ze daarbij inzet, die passen en aansluiten bij de natuur van mensen. 

 De verbinding, de relatie, compassie 

 In de natuur en met behulp van de natuur 

 Bewegen en voelen 

 Creatief bezig zijn. 

Identiteit en  de cultuur van de Oases 
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Visie op depressie en burn-out. 

Depressie en burn-out lijken qua klachten op elkaar, 

zoals vermoeidheid, gevoel van falen, concentratie 

problemen, slaapproblemen o.a.  

Burn-out heeft als  kenmerk; het opgebrand zijn, geen 

energie hebben. Wel willen en kunnen genieten, maar 

niet de energie ervoor hebben. Bij depressie staat 

neerslachtigheid op de voorgrond. Nergens meer zin in 

hebben, niet kunnen genieten en zich niet of moei-

zaam kunnen zetten tot iets.  

Ze ontstaan geleidelijk, kunnen ook tegelijk voorkomen 

en elkaars oorzaak zijn. In de ontwikkeling ontstaan er 

in beide gevallen gevoelens van het je allemaal teveel 

worden.  

Daar ligt het risico op een ontwikkelende depressie of 

burn-out. Op dit kenmerk richt zich de Oases.  

Aansluiten bij dat gevoel.  

Normaliseren en natuurlijke menselijke zorg noemt de 

Oases dat. 

Oorzaken versus kenmerken 

Bij preventie is het gebruikelijk, en van belang, te kijken naar de oorzaken. Aard en aanleg, persoonlijke kenmerken, 

biologisch en/of  persoonlijk van aard, blijken (mede) bepalend bij depressie. Persoonlijke factoren in combinatie met 

omgevingsfactoren, veroorzaken een depressie of een burn-out. De oorzaak ligt dus ook in de persoon zelf. Iemand is 

meer of minder vatbaar en de trigger ligt in omgevingsfactoren.   

Voor wie preventie wil bieden is dit belangrijk en zinvol om te weten. Maar het is niet een helpende boodschap voor 

iemand die zich in de vooravond van een depressie of burn-out bevindt.  Het is ook niet waarschijnlijk dat wanneer  

iemand zich nog helemaal niet in een dergelijke vooravond bevindt, deze uit voorzorg gaat kijken naar zijn aanleg of 

aard in relatie tot het mogelijk in de toekomst ontwikkelen van een depressie of burn-out.  

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of 

niet vatbaar zou zijn, zegt niets over jouw waarde als persoon! 
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Depressie en burn-out. Het zijn maar woorden, het betekent 

dat het je allemaal teveel is geworden en dat je op adem en 

weer in je kracht mag komen. Dat vraagt tijd, ruimte en herstel. 

Wacht daar niet te lang mee, want dan duurt het langer. 

Schuld en schaamte 

Het effect van het stigma en de negatieve 

emotionele stemming waar men zich  in 

de vooravond van depressie en burn-out 

bevind, maken dat schuld en schaamte 

gemakkelijk en vaak voorkomt. Daardoor 

wordt het risico op het ontstaan van een 

depressie of het verergeren ervan groter.  

De Oases vind dit een extra zorgelijke  

omgevingsfactor voor het ontwikkelen 

van depressie en burn-out. Dat zou niet 

moeten en is niet helpend.  

Stigma’s  

Depressie en burn-out hebben stigma’s. Dat is niet zo vreemd.  Depressie is een  psychiatrische depressieve stoornis 

en onlangs is het zelfs onder een hersenaandoening geschaard. De benaming impliceert  dat iemand met depressie 

psychisch gestoord is. De link met het zijn van een “gestoorde”, oftewel niet goed in je hoofd, is zo al snel gelegd.  

Het zijn maar woorden, maar echt handig gekozen? De Oases wil geen discussie aangaan over de stigma’s en vindt dat 

in principe iemand met een psychiatrische depressieve stoornis, geaccepteerd en juist geïnterpreteerd  zou moeten 

worden. Maar met de huidige bewoording liggen de stigma’s wel enigszins voor de hand. De Oase vind het begrijpelijk 

dat het stigma is ontstaan en zij denkt dat het gemakkelijker is om het anders te gaan benoemen en daar ook zelfs 

mee bij te dragen aan het verminderen van het stigma. Het is iemand gewoon allemaal teveel geworden, past beter 

en sluit beter aan bij hoe iemand het zelf ervaart.  

Visie op wel en niet helpende factoren 
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Visie op depressie en burn-out. 

De druppel, de trigger 

Bij een depressie of burn-out is er altijd een trigger, een  situatie waar de draaglast van iemand wordt overschreden.   

Dit kan de bekende druppel zijn die het vat laat overlopen, maar ook een heftige beangstigende of verdrietige situatie.  

Misschien zijn er ook oude emotionele wonden die niet of onvoldoende zijn geheeld. Wanneer daar geen aandacht aan 

besteedt wordt, er geen ruimte is en er ook geen oplossing voor een moeilijke situatie (voorlopig) lijkt te komen, is er 

een risico op depressie en/of burn-out.   

We kennen allemaal wel deze situaties, het leven gaat niet altijd over rozen en een onheil komt zelden alleen.  

Het ontkennen en je verzetten tegen nare emoties, vermoeidheid of sluipende machteloosheid is een hele  begrijpelijke 

neiging. En als het iets is waar je niet om heen kunt, of er geen spontane verbetering komt in je situatie of er zelfs een 

stapeling ontstaat, dan loopt je over en krijg je het intense gevoel dat het je allemaal teveel is geworden.  

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

Het wordt je teveel 

 

Dat alles tegenzit, er nare dingen zijn gebeurt, je zorgen hebt of 

angstig bent en dat er geen einde aan lijkt te komen...  

Op adem en in je kracht te komen 

Als het je allemaal teveel wordt, weet je 

meestal wel dat je een pas op de plaats nodig 

hebt. Het is dan tijd voor ruimte en aandacht 

voor jezelf, bijtanken, even op adem komen. 

Misschien tijd om je even te kunnen bezinnen 

op je situatie, steun te vinden in je sociale 

omgeving. Tijd om duidelijk krijgen hoe je 

jezelf beter staande zou kunnen houden  en 

je draagkracht  kunt vergroten.  

In onze huidige prestatiemaatschappij lukt 

het steeds minder mensen om te kunnen 

toegeven aan dit gevoel. Hierdoor neemt het 

risico op het ontwikkelen van depressie en 

burn-out toe. 
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Normaliseren 

 

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” en “Waarom moeilijk 

doen, als het ook gemakkelijk kan”. Twee spreekwoorden die de 

meeste mensen van middelbare leeftijd en ouder zeker nog zullen 

kennen. Maar ze lijken niet meer van deze tijd.  

Normaal? 

Normaal is wat de norm is, wat we gewend zijn. 

Wat bekend, geaccepteerd en  algemeen goed 

gevonden is.  

Normaal is niet bijzonder, maar juist gewoon.  

Normaal is ook iets om je tegen af te zetten.  

Normaal kan daardoor ouderwets, stug en star 

gevonden worden.  In onze huidige prestatie-

maatschappij lijkt normaal niet meer zo de norm. 

Nog beter, mooier en vernieuwend is de trend.  

Dat deze huidige norm ook meer een algemeen 

gevoel van onrust en gevoelens van stress met 

zich mee brengt vindt de Oases logisch en heel 

normaal. En dus vindt de Oases het nodig om te 

gaan normaliseren. 

Wat is normaal?  Wat natuurlijk, goed en menselijk is! 

De Oases heeft dus moeite met de term depressie en burn-out. Zij ziet dat deze termen niet helpend zijn voor de 

mensen die dreigen een depressie of burn-out te ontwikkelen of al aan het ontwikkelen zijn. Je afvragen of je een 

depressie aan het oplopen bent of richting burn-out aan het gaan bent, terwijl het je allemaal teveel wordt, je moe 

bent van alles, kost gewoon heel veel energie, die je niet hebt in zo’n situatie. De Oases vind het niet helpend en nog 

belangrijker niet nodig om deze moeilijke termen te gebruiken.  Voor de Oases is het gevoel dat het je allemaal teveel 

wordt en dat je moe bent van alles, het signaal is waaraan toegegeven mag worden.   

In de aanpak van Oases speelt ‘normaliseren’ een belangrijke rol.  Passend bij het signaal, het gevoel van het je teveel 

worden, is dit gevoel en het gewoon zo benoemen ook de boodschap en de aanpak bij de Oases.  
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Visie op depressie en burn-out. 

Door de bomen het bos niet meer zien 

We leven in een snelle prestatiemaatschappij. Minder tijd voor elkaar, overbelasting, en eenzaamheid komen 

meer en meer voor. In het markt-landschap van de zorg, heerst de beheersing van de zorg. Het volk, de overheid 

en ook de zorgverzekeraars willen goede zorg, voor iedereen even goed (maar wel betaalbaar). Een mooi streven. 

Veel betrokken mensen (soms verleidt door winstbejag) zetten zich in voor nog betere/betaalbaardere zorg.  

Met nieuwe systemen, nieuwe regels, nieuwe aandoeningen en nieuwe behandelingen voor herstel, met allemaal 

nieuwe zich in snel tempo afwisselde namen. Goed bedoeld, maar de mens in kwestie herkent zich amper nog in al 

die termen en de wirwar daarvan. Of ze verliezen zich erin  en denken zich  overal wel in te herkennen.  

Wetten, regelgeving, diagnostische ontwikkelingen, nieuw ontdekte aandoeningen en methodieken voor zorg, 

overschaduwen en sneeuwen menselijke zorg onbedoeld onder.  

We zijn doorgeslagen en wie zorg nodig heeft ziet vaak door de bomen het bos niet meer.  

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

Verdwalen 

Het wirwar van diagnoses, behandelingen, 

therapieën, regels en procedures…..  

En heel actueel: De regie bij de cliënt zelf!  

Recht op second opinion, eigen bijdrages.  

Hoe daar voor jou de juiste  weg vinden? 

Daarnaast geeft de grote hoeveelheid regels, 

ook nog eens de indruk dat het aanbod niet 

betrouwbaar is……. Waarom is anders zoveel 

controle nodig? Ellelange wetten, met Inspec-

ties, voorwaarden, regels voor organisaties.  

Nodig, overbodig? Hoe dan ook een heel 

woud, waar je  gemakkelijk in zult verdwalen.  

En dan de berichtgevingen. Over misstanden 

in de zorg. Hoge lonen voor kopstukken in de 

zorg, misstanden bij UWV, jeugdzorg...   

 

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg. 

Het huidige zorg-systeem 
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Hoe Oases in het zorg-systeem zal staan 

 

Weten we van gekkigheid nog wel wat normaal is? 

Maatschappelijke discussie 

Oases staat niet alleen in haar visie en bezorgdheid  over het doorslaan  en ziekmakend effect van het zorgsysteem.  

Al langer zijn er vragen, meningen en onderzoeken te vinden over de vraag of de toename van depressie  niet  alleen 

een maatschappelijk probleem is, maar mogelijk ook veroorzaakt wordt door de maatschappij zelf.  

En eigenlijk is de Oases qua visie daarmee ook onderdeel van deze stroming.  Tegelijkertijd  wil ze niet actief mee in 

het mogelijke veranderproces wat hopelijke gaande zal blijken achteraf. Dit omdat het weer een beetje van hetzelfde 

voelt.  Verschillende onderzoeken, onderbouwde meningen, nieuwe en weer net iets andere, met natuurlijk ook 

weer tegengeluiden en negatieve berichten over onbetrouwbaarheid etc. En daarmee ook weer kans op een nieuwe 

plek in het al zo grote bos, waar je dan ook weer in kunt verdwalen. Misschien is kunnen vertrouwen op je gezonde 

verstand en vandaaruit  handelen  ook wel iets wat weer normaler zou mogen worden? 

Volgen en met eigenheid participeren. 

De Oases is sociaal betrokken en zal nieuwsgierig de 

ontwikkelingen in het zorglandschap blijven volgen.  

Ze zal ook meebewegen waar dat goed voelt en   

invoegen bij waar ze het mee eens is. En  ook zal ze 

tolerant en begripvol meebewegen in de regels.  

Haar uitdaging daarbij is altijd zichzelf te blijven.  

Dat is; Open en betrokken, eerlijk en betrouwbaar, 

met compassie voor iedereen die het teveel wordt 

en haar behoefte te willen helpen en depressie en 

burn-out terug te dringen.  

Ze wil doen! En niet meegaan in de lange en vele 

discussies en beheerssystemen. Daar zijn de mensen 

om wie het gaat, diegenen die het ‘heel normaal’ 

teveel wordt, namelijk niet mee gebaat.  
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Visie op depressie en burn-out. 

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

Oases; normen en waarden 

Natuurlijk, goed en menselijk. Inlevend en gericht op verbinding en relatie.  Met compassie, iets willen betekenen voor 

de ander, voor mensen die het teveel wordt, de mensen van de Oases zelf en alle andere betrokkenen.  

Ze gaat de uitdaging aan om niet moeilijk te doen waar het ook makkelijk kan en te normaliseren. Haar natuurlijke,  

goede en menselijke zelf te blijven. Heel gewoon allemaal en heel vanzelfsprekend voor de Oases. 

Ze zal haar best doen en het goed en nog beter willen doen. Ze maakt keuzes met beste eer en geweten en hoopt   

daarin  ook steeds de beste keuzes gemaakt te zullen hebben. Maatschappelijk betrokken, respectvol en meewerkend . 

Open over successen, moeiten, gevraagde meningen en over hopelijk weinig en niet grote missers. Want Oases is in 

haar kern menselijk, zoals ook fouten maken is.   

 

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg. 

Normen en waarden  

 

Zoals de waard is behandeld hij zijn gasten. 

Vertrouwen in de mensheid 

De Oases  geloofd in de mensheid en daarmee in de 

maatschappij. Is dit naïef? De Oases vindt van niet, 

want wie goed doet zal ook goed ontmoeten. 

Angst is meestal een slechte raadgever en ook holle 

vaten klinken het hardst.  

De Oases wil niet meebewegen in de doorgeslagen 

beheers-politiek en achterdocht die daar onder ligt. 

Waardoor onze samenleving verhardt en het ver-

trouwen in elkaar en de samenleving daalt.  

Negatieve berichtgevingen, soms sensatiebelust en 

overtrokken zijn hiervoor een groot deel de oorzaak .   

De Oases is oprecht en betrouwbaar en ze geloofd  in 

de goede bedoelingen die vaak onder menselijke 

zwaktes, tekortkomingen  en fouten liggen.  

Want zoals de waard is behandeld hij zijn gasten. 
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Wie goed doet, zal ook goed ontmoeten 

 

Inrichting Oases: 

 Een omgeving waar men zich thuis kan 

voelen. 

 Maatwerk. Aansluiten bij de kenmerken 

en behoefte van een persoon.  

 Op visie gerichte  inrichting van het     

kwaliteitsmanagement, werkwijze bestuur 

en het personeelsbeleid 

 Natuurlijke aanpak en middelen 

 Aandacht en kennis van rouw en verlies 

 Acceptance en commitment therapy in de 

begeleiding 

Ondernemen 

De visie en wezen van Oases  is ook de basis in de 

organisatie van de Oases. Het kwaliteitssysteem is 

gericht op het bieden van natuurlijke, goede en 

menselijke zorg. Zo ook het verdere beleid , o.a. 

voor medezeggenschap en personeelsbeleid.   

Geen winstoogmerk hebben en toch winst maken. 

Omdat zij haar doelgroep liefst gratis of voor zo  

weinig mogelijk wil helpen.  

Winst uit nevenactiviteiten kunnen daarbij helpen. 

Naast giften, donaties, fondsen en subsidies, zullen 

dit de inkomsten zijn van Oases. Bij voorkeur staan 

de nevenactiviteiten ook in verbinding met 

“mensen in hun kracht laten komen” en is een 

voorwaarde bij het ontwikkelen ervan dat ze past  

bij de doelgroep en het doel van Oases. 

 

Voor en van de maatschappij 

Stichting Oases heeft geen winstoogmerk en  haar doel is het maatschappelijk doel om  depressie en burn-out terug 

te dringen. Dat komt de hele maatschappij ten goede, niet alleen voor diegene bij wie een depressie en burn-out 

wordt voorkomen, maar ook voor zijn/haar omgeving. Zo ook economisch. Vanuit de realistisch en laagaangehouden 

maatschappelijke kosten/baten analyse  levert de Oases een vermindering van 1,3 miljoen op de maatschappelijke 

directe zorgkosten per jaar!  We hebben er dus allemaal  profijt van.  

Voor de maatschappij dus, maar ook van de Maatschappij. We hebben een gezamenlijk maatschappelijk belang en 

vanuit het oogpunt en de visie van Oases, zou er sociale betrokkenheid bij ons allen moeten zijn . Dus mensen die 

zich willen verbinden met Oases en compassie ontwikkelen om te willen bijdragen en het doel van Oases als gemeen-

schappelijk doel ervaren. Want Oases is oprecht, zonder winstoogmerk en vol compassie. 

Visie op Oases als onderneming 
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Visie op depressie en burn-out. 

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

 

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg. 

Keuzes met visie Visie op de aanpak en de middelen 

 

 

Voor de mens ,met zijn/haar natuurlijke menselijke eigenschappen en het voor iedereen unieke samenspel daarvan, 

is het in de visie van Oases natuurlijk, goed en menselijk om zich te richten  op het geheel daarvan in de aanpak en 

het gebruik van middelen. Naast het kenmerk en behoefte tot verbinding, relatie en compassie, richt de Oases zich 

op het samenspel van het geheel van kenmerken van iemand. Dus ook op het voelen, zien, horen en de scheppende 

kenmerken van mensen.  

De begeleiders op Oases zijn betrokken en de activiteiten zijn gericht op het zijn in de natuur, bewegen en creatief 

bezig zijn.  

In de nevenactiviteiten van Oases is er ruimte voor mensen om zich te ontplooien en te ontwikkelen. De Oases staat 

open voor initiatieven, die passen bij de activiteiten van Oases en haar doelgroep.  

Participatie en talentontwikkeling.  

Op adem en in je kracht 

 

Aanpak en middelen 

Passend bij de kernwaarden ‘natuurlijk, goed en 

menselijk’ is ook de inrichting van Oases. De locatie  

ligt in en nabij natuur, knus en daarmee huiselijk en 

kleinschalig. We willen een gevoel van thuis komen 

en thuis voelen  bereiken.  

De locatie biedt ruimte  en mogelijkheden om de 

hele natuur van de mens te kunnen betrekken in 

de aanpak.  

 In de natuur zijn, ontspannen 

 In verbinding met jezelf, de natuur en de 

ander kunnen zijn 

 Bewegen, ervaren en voelen 

 Creatief en scheppend bezig zijn. 

 

 

Natuurlijk thuis komen en je thuis voelen, bij Oases 
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Doelgroep Oase Stegeren 

De Oases heeft speciale aandacht voor naasten van 

mensen met kanker. Daarnaast is er ruimte voor  

verbreding naar mantelzorgers van levensbedreigend 

zieken. Dit omdat de kenmerken van deze twee  doel-

groepen overeenkomen. De groep kan gezien worden 

als een subgroep van de groep mantelzorgers. 

Daarnaast is vanwege affiniteit, aanwezige expertise, 

kwalificaties en ervaring de doelgroep jongeren en 

jongvolwassenen toegevoegd.   

Aanbod: 

 Mantelzorgers van ernstig levensbedreigend 

zieken (we zoeken nog naar een mooiere 

term) 

 Jongeren en jongvolwassenen 

 Participanten ( meedoen en samenwerken) 

Herkenning en erkenning, je begrepen voelen bij elkaar 

Visie doelgroep 

 

Doelgroep 

Om voor iedereen die het teveel wordt er te kunnen zijn, zijn er meerdere locaties nodig. Ooit hoopt de Oases 

dit te gaan bereiken. Voor nu is ze aan het starten met haar eerste oase, in Stegeren.  

De Oases wil er zijn voor iedereen die het teveel wordt, en passend aansluiten op de kenmerken en behoeftes 

van diegene. Herkenning  bij anderen in een soortgelijke situatie als jij en met soortgelijke persoonskenmerken, 

helpen om je begrepen te voelen, je meer en eerder op je gemak te voelen.  

Om hieraan te voldoen heeft Oases een onderverdeling in doelgroepen. En sluit ze gemakshalve aan bij de on-

derverdeling van risicogroepen voor depressie van de overheid.  

Mantelzorgers, jongeren, pas bevallen moeders, huisartspatiënten, chronisch zieken, en werknemers.  
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Visie op depressie en burn-out. 

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

 

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg. 

Keuzes met visie 

“ leven met verlies is niet loslaten, maar anders leren vasthouden”.  

Visie op de aanpak en de middelen 

Normaliserend aanbod 

Veel mensen zullen wanneer ze het gevoel hebben dat het ze allemaal teveel is geworden, ook de neiging herkennen 

weg te willen uit hun situatie.  De behoefte aan ‘even niks’ . Er even tussenuit en de behoefte aan bijtanken.  En soms 

kan dat ook, als je tijd , geld en ruimte hebt. Maar in veel situaties kan het ook gewoon niet.  

Dan wil de Oases er voor je zijn. 

Er even tussenuit kan soms al voldoende helpend zijn. Je komt op adem en krijgt ruimte om de dingen op de rij te zetten 

en vind een oplossing. Soms is dat ook niet genoeg in jou situatie en heb je wat meer steun nodig. Vaak is het zoeken, 

naar wat goed is voor jou in jouw situatie. Behalve een plek om er even uit te zijn, je thuis te voelen en op adem te ko-

men, biedt de Oases hulp en ondersteuning  om te ontdekken hoe jij in jouw situatie in je kracht komen kunt.  

 

De keuzes van aanbod aanpak: 

 

 Acceptance en commitment therapy 

 Rouw en verlies 

 Naasten van mensen met kanker en le-

vensbedreigend zieken. 

 Jongeren en jongvolwassenen 

 

Aanpak en middelen, natuurlijk, goed en 

menselijk. 

Inrichting: Een huiselijke, kleinschalige locatie, in 

of nabij natuur. Met ruimte voor kortdurend    

verblijf en dagactiviteiten op creatief gebied en 

bewegen. 

Bejegening: Natuurlijk en professioneel.  Met ACT 

(Acceptance en Commitment therapy) als basis en 

kennis van de doelgroep en rouw en verlies. 

Actviteiten:  

 Creatief bezig zijn. ( tekenen, schilderen, 

kleien, muziek maken, drama en dans etc) 

 Bewegen. (fietsen, wandelen, joggen, sport 

en spel) 
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Meer in balans zijn met jezelf 

ACT, rouw en verlies 

Rouw en verlies 

Rouw en verlies is vaak een trigger bij het ontstaan 

van depressie en burn-out. Oases heeft aandacht, 

kennis en visie op rouw en verlies. 

Rouw en verlies bevat meer dan alleen overlijden 

van een dierbare. Het is het afscheid moeten     

nemen van een vertrouwd en dierbaar iemand of 

iets (huis, werk, relatie, toekomst). Een ingrijpende 

en verdrietige gebeurtenis in iemands leven.  

De kern bij rouw en verlies is het kwijtraken van 

hoop en kun je zien als de achterkant van liefde. 

Verlies verwerken kost veel tijd en verloopt in   

verschillende fases, voor iedereen verschillend qua 

volgorde en duur.  

De Oases vindt zichzelf met haar visie terug in de 

uitspraken van prof. Manu Keirze.  

En in de fases van Elisabeth Kübler-Ross.  

In de begeleiding kiest de Oases voor de gedragstherapie van ACT.   

ACT (Acceptance en Committment Therapy) vergroot psychische veerkracht. Het gaat over het accepteren van je 

kwetsbaarheden in jouw situatie en om met zelfcompassie bewuste keuzes  te maken over hoe je wilt omgaan met 

deze kwetsbaarheden. Je leert anders in het leven te gaan staan, meer in balans te zijn met jezelf. De relatie is een 

belangrijk middel  en thema binnen ACT, net als (zelf)compassie .  

ACT past binnen de visie van Oases. Aan ACT wordt op de Oases een natuurlijke dimensie toegevoegd, door een ruim-

te te creëren waar de relatie op natuurlijke manier tot stand komt. En door een omgeving te scheppen waar meer de 

nadruk kan komen te liggen op ervaren. Dit doet de Oases door de begeleiders gewoon aanwezig te laten zijn en mee 

te laten doen. Het maakt de therapie zowel lichter alsook intenser en vooral natuurlijker.  
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Visie op depressie en burn-out. 

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

 

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg. 

Keuzes met visie Visie op de aanpak en de middelen 

 

 

Naasten van mensen met kanker en andere levensbedreigende ziektes. 

Mantelzorgers zijn één van de risicogroepen voor het ontwikkelen van een depressie. Cijfers over overbelaste 

mantelzorgers nemen toe. Mantelzorgers van een levensbedreigend zieke als kanker ontwikkelen zelfs evenveel 

ernstige psychische problemen, zoals depressie en angststoornissen als de patiënten zelf. Ze dragen een zware 

emotionele last. Ze ervaren machteloosheid en angst om hun dierbare te moeten zien lijden of te moeten gaan 

verliezen.  Ze steken al hun energie in het zorgen voor hun dierbare, gaan gemakkelijk over eigen grenzen en raken 

zo overbelast .  

Daarnaast ervaren zij zich vaak niet als mantelzorgers. De menselijke natuur, de relatie, de natuurlijke zorg voor 

elkaar en de compassie, (liefde voor de ander) maken zorgen voor de ander tot een vanzelfsprekende natuur.  

Deze situatie met levend rouw en verlies, vraagt om zorg voor deze mantelzorger zelf. 

  www.alskankerjeliefis.stichtingoases.nl 

Visie doelgroep; Mantelzorgers 

Naasten van een lief met kanker 

Bij naasten van kanker en levensbedreigend zieken  

is er sprake van rouw en verlies. Het zien lijden en 

angst voor het verliezen van een dierbare.  

Accepteren en committeren, zoals bij ACT en  de 

fasen van het rouw proces  zijn dan de kern.  

Bij kanker is er  vaak veel angst, onzekerheid en 

spanning en heeft het vaak een  langdurig en grillig 

verloop. De naasten cijferen zich hoegenaamd 

altijd weg en hollen zichzelf voorbij.  

De hulp en zorg voor deze naasten wordt vooral  

aangeboden vanuit dezelfde organisaties die in de 

eerste plaats gericht zijn op de kankerpatiënt.  Zo 

wordt onbedoeld het zich in de schaduw plaatsen 

van de kankerpatiënt bekrachtigt. De Oases wil 

daarom deze naasten expliciet benaderen en ze 

een eigen plek bieden.  

 

Visie doelgroep; mantelzorgers  

 

“Wordt het niet tijd om wat voor onze naasten terug te doen?” 

vraagt Kitty (ex)kankerpatiënt  



 

 

Recente cijfers geven aan dat 3 op de 10 jongeren en jongvolwassenen (16 t/m 34 jaar) zich depressief voelen.   

Zelfmoord onder jongeren is doodsoorzaak nummer 1.  Ze voelen zich eenzaam (71%) hebben slaapproblemen 

(68%) en zelfmoordgedachten (45%) 

In onderzoeken en discussies over de oorzaak en de toename van depressie onder jongeren worden prestatiedruk 

en hoge eisen  aan zichzelf stellen genoemd, samen met de Individualisering. Naast het algemene stigma rondom 

depressie is schaamte bij jongeren dus versterkt  door de hoge eisen die ze stellen aan zichzelf.  

Deze conclusies sluiten helemaal aan op de visie, missie, doel en aanpak van Oases.  
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Dat juist jongeren en jongvolwassenen de grootste 

groep zijn waar depressie het meeste voorkomt is 

erg en ernstig.  

Zij zijn de toekomst van ons allen. Die verwachting 

alleen al, geeft de druk aan die op hun rust. Onze 

verwachtingen en daarmee de hoge verwachtingen 

van henzelf, is al op zichzelf  een ingrediënt voor  

depressie.   

Eenzaamheid, door schaamte en verschraling van 

onze sociale verbindingen met elkaar als samenle-

ving komt daar nog eens bovenop.  

Met compassie heeft Oases het doel om jongeren en 

jongvolwassenen hun echte zelf te leren ontdekken 

en daarbij zelfcompassie te ontwikkelen. Zodat ze 

gaan weten hoe ze op adem en in hun kracht kunnen 

komen. 

 

3 op de 10 jongeren voelt zich depressief! En bijna 3 op de 20 heeft 

zelfmoordgedachten!!! 

Visie doelgroep; jongeren/jongvolwassenen 
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Visie op depressie en burn-out. 

 

Iedereen kan een depressie of burn-out krijgen. Of je wel of niet vatbaar zou zijn, 

zegt niets over jouw waarde als persoon! 

 

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg. 

Keuzes met visie Visie op de aanpak en de middelen 

Kom en doe mee! 

Een algemene doelgroep voor Oases zijn de participanten. Vanuit haar sociale betrokkenheid en de wens om 

nevenactiviteiten te ontwikkelen die bijdragen tot het doel van Oases, deelt zij graag haar kennis en biedt zij 

ruimte om mee te doen of samen te werken. Dat kunnen andere organisaties zijn, maar ook mensen (eerdere 

gasten, of cliënten, of mensen van daarbuiten). Passend bij de visie van Oases help zij graag anderen om in hun 

kracht te komen. Gedacht kan worden aan leer-werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeids-

markt, of ook mensen die innovatieve ideeën hebben en de Oase als plek, podium, platform of springplank willen 

gebruiken. Zo wil de Oases ook haar kennis delen rondom het herbestemmen van een leegstaande boerderij, als 

winnaar van het project buitenkansen van de Provincie Overijssel.   

Kortom passende activiteiten en een passende doelgroep binnen de visie van Stichting oases. 

Visie doelgroep; Mantelzorgers 

 

Samen 

Steun in de vorm van financiële bijdragen, dona-

ties en giften zijn welkom. Ook dat is dankbaar 

participeren.  En al is het vanuit haar visie vanzelf-

sprekend, toch zal de Oases er alles aan doen om 

te laten zien dat zij betrouwbaar is en het goed 

besteedt zal worden. Zoals eerder genoemd in dit 

document, is het tegenwoordig minder makkelijk 

om te vertrouwen vanwege regelmatige negatieve 

berichten in de media, over bijvoorbeeld hoge 

lonen enzo. De Oases is open en transparant. Ze 

presenteert haar jaarcijfers jaarlijks en doet na-

tuurlijk verslag van haar activiteiten en de resulta-

ten. (en de lonen) 

DUS GEEF GERUST! 

Participanten, samen– en meedoen 

Steun de Oases! 

DONEER! 

 Geef om de jongeren en jongvolwassenen!  

 Help ze in hun kracht, zij zijn onze toekomst! 

 Zorg voor onze naasten de mantelzorgers.  

 Geef want ze verdienen het! 

 Ben of was je kankerpatiënt en vind je net als 

Kitty dat we wat terug moeten doen voor onze 

naasten? Geef en help Oases helpen. 

 Geef en help de Oases depressie en burn-out 

terug te dringen. 

 

Samen– en meedoen, van elkaar leren en aan elkaar geven 



 

 

In 1 zin:  

De Oases, op adem en in je kracht komen voor iedereen die het teveel wordt, natuurlijk, goed en menselijk.  

Dit visiedocument heeft het beeld weergegeven wat Oases heeft over haar beweegredenen, haar doelen, doelgroe-

pen, werkwijzen en daarmee haar hele wezen. Een mooi wezen wat met compassie haar doelen wil gaan bereiken. 

Oases veel succes gewenst!!! Ga ervoor! 
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Oases in een notendop 

 Natuurlijk, goed en menselijk voor iedereen die 

het teveel wordt.  

 Kom op adem en in je kracht. In een natuurlijke 

en huiselijke omgeving. Om zo depressie en 

burn-out terug te dringen.  

 Normaliserend en aansluitend bij de kenmerken 

en behoeftes van de mens.  

 Met compassie en zonder winstoogmerk ons 

aller maatschappelijk belang dienend.  

 Sociaal betrokken, open en transparant in haar 

wezen. Oprecht en betrouwbaar. 

 Gebruikmakend van natuurlijke middelen in een 

omgeving waar je jezelf thuis mag voelen. 

  Gericht op samen en delen.  

Wordt het je allemaal teveel? Kom op adem en in je kracht bij de 

Oases, natuurlijk, goed en menselijk 

Het totale plaatje 
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