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“ H E T  L E V E N  I S  E E N  K U N S T . ”  



Stichting SISU geeft jongeren en jongvolwassenen in de
regio Zwolle de kans om op een creatieve manier met
hun eigen ontwikkeling bezig te zijn. We leren ze, in een
wereld vol met keuzes en onzekerheden, met
kwetsbaarheid en moed kansen te zien en te pakken om
een betekenisvol leven te leiden.

SISU verwijst naar de Finse kunst om met kracht te
leven. De Finnen zijn één van de gelukkigste volken op
aarde. Waarom? Omdat ze SISU hebben. SISU draait
allemaal om je innerlijke kracht, doorzettingsvermogen
en moed. Ondanks alles wat je in je leven tegenkomt, ga
je uit van de kracht in jezelf om het te overwinnen en
een positief en gelukkig leven te leiden.  

Deze levenswijze, die prachtig omschrijft wat wij
jongeren willen laten ervaren, is de basis van onze
stichting. De stichting levert een bijdrage aan de
preventieve zorg aan het welbevinden van Zwolse
jongeren. Jongeren die worstelen met levensvragen,
dagelijkse sociale uitdagingen en menselijke emoties,
krijgen de kans om hier vroegtijdig mee aan de slag te
gaan op een creatieve manier.

INTRODUCTIE STICHTING SISU

Uit onderzoek blijkt (WHO 2019) dat het actief of
passief beleven van kunst en cultuur de algemene
gezondheid en welbevinden bevordert. Bij SISU denken
we dat kunst een fantastische manier voor jongeren is
om zichzelf te uiten. In onze projecten werken de
jongeren naar een eindproduct, altijd bouwend vanuit
hun eigen ambities en persoonlijke groei. In onze
activiteiten van Stichting SISU komen persoonlijke
ontwikkeling en kunst samen.

In dit beleidsplan 2021- 2024 zetten we uiteen wat
Stichting SISU de komende jaren gaat doen om op de
meest effectieve manier een bijdrage te leveren aan de
preventieve zorg voor het welbevinden van Zwolse
jongeren die worstelen met levens- en identiteitsvragen.



D O E L S T E L L I N G  S T I C H T I N G  S I S U

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang, ook in Zwolle. Jongeren hebben het pittig,
de coronapandemie heeft dit versterkt en/of aan het licht gebracht. Een van de
gesprekken betreffende de wachtlijsten gaat over het ‘leren leven’ en hoe je als
mens leert te dealen met dat wat het leven je brengt. We zien jongeren worstelen
met hele menselijke levens- en identiteitsvragen, waar ze soms veel te lang alleen
mee rondlopen. 

Bij SISU geven we deze jongeren de kans om op een creatieve manier met deze vragen
aan de slag te gaan, voordat ze er echt in vastlopen. Op deze manier kunnen we een
bijdrage leveren aan het voorkomen van een plaatsing op de wachtlijst in de
jeugdhulpverlening. 

D O E L G R O E P E N  

Jongeren in Zwolle en omgeving in de leeftijd van 14
tot 25 jaar die worstelen met levensvragen,
dagelijkse sociale uitdagingen en menselijke emoties: 
De ouders/verzorgers van jongeren die deelnemen
aan de projecten; 
De ouders/verzorgers van jongeren in de leeftijd van
14-25 jaar;
Het brede publiek; 
Instanties Jeugdzorg;
Middelbare scholen in Zwolle en omgeving. 

Stichting SISU richt zich in 2021-2024 op de volgende
doelgroepen: 

ACTIVITEITEN

Stichting SISU geeft in de komende drie jaren verschillende activiteiten vorm.

SISU - projecten 
In de komende jaren verbinden we Kunst & Persoonlijke ontwikkeling door meerdere
projecten te lanceren. Ons uitgangspunt is om alle kunstvormen aan bod te laten komen,
zoals schilderkunst, fotografie, dans, dichten, film, muziek en animatie. We creëren een
uitgebreid creatief aanbod voor jongeren in Zwolle en omgeving die worstelen met levens-
en identiteitsvragen. 

De projecten die voor komende drie jaar op de planning staan zijn: 



1 . S I S U
P O D I U M P R O J E C T

Jongeren krijgen de kans om
de kunsten te combineren met
een persoonlijk coachtraject.
Samen bouwen ze naar een
eindvoorstelling in een echt

theater. De voorstelling wordt
gemaakt door jongeren voor

jongeren.

2 . S I S U
T O E K O M S T M U Z I E K

Een weekend waarin
loopbaanvragen gecombineerd

worden met muziek maken. 

3 . S I S U  
F I L O S O F I S C H  C A F É

Door te filosoferen krijgen jongeren de
mogelijkheid om bewuste keuzes te
maken en hier verantwoordelijkheid
voor te dragen. Hierdoor bouwen zij

eigenwaarde op

SISU inspiratieplek 
In de komende drie jaar hebben we de ambitie om op de website van Stichting SISU een plek
voor inspiratie voor jongeren te creëren. Door middel van video’s, een podcasts en blogs
over persoonlijk leiderschap en kunst, willen we jongeren richting geven en inspiratie geven
als ze worstelen met identiteits- en levensvragen. Hierbij streven we ernaar om dit met
luchtigheid en humor te benaderen. 

WIJZE VAN WERVING VAN GELDEN

Vermarkten van de projecten van Stichting SISU. 
Het opbouwen van een donateursbestand. 
Het stimuleren van eenmalige giften. 
Aantrekken van nieuwe fondsen/sponsoren. 
Samenwerking met/verkopen van projecten aan organisaties in het veld. 

Stichting SISU heeft op dit moment beperkte eigen inkomsten. Op dit moment werken alle
betrokkenen geheel vrijwillig. Onze projecten zijn volledig afhankelijk van fondsen,
sponsoren en andere geldschieters. Stichting SISU heeft hierop het afgelopen jaar al ingezet
door actief fondsen en organisaties te benaderen. Voor de komende beleidsperiode ziet de
stichting het als een belangrijke taak om hier verder op in te zetten. We zien hiertoe de
volgende mogelijkheden: 

1.
2.
3.
4.
5.



BEHEER VAN HET VERMOGEN 

Stichting SISU heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. 
Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en algemeen bestuurslid en oprichter.

Kosten voor deelname
Vooralsnog kunnen jongeren tegen een minimaal bedrag of gratis aan de projecten
deelnemen. Jongeren en ouders/verzorgers van deelnemers worden gedurende het project
wel gevraagd zich actief in te zetten om sponsors en donateurs aan te trekken om een
volgend project mogelijk te maken. Concreet zullen we de komende drie jaar de volgende
inkomstenbronnen trachten aan te boren: 

 1. Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel 
Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel zijn geholpen bij de preventie van
welzijnsproblemen van jongeren en om op deze manier ook de te lange wachtlijsten van de
jeugdzorg te kunnen verlichten. Met die reden zullen we de dan ook de mogelijkheden van
een subsidie vanuit de gemeente en de provincie onderzoeken. 

 2. Zwolse bedrijfsleven
SISU nodigt Zwolse bedrijven uit om de projecten van SISU te sponsoren, door Mattie te
worden. Op dit moment hebben al verscheidene bedrijven sponsoring toegezegd. Deze
bedrijven krijgen een plek op de website van SISU en sponsoren SISU met een jaarlijks
bedrag. 

 3. Fondsen 
Het aanschrijven van verschillende fondsen die aansluiten bij de missie en visie van SISU is
een belangrijke wijze om gelden te werven voor onze projecten. 

Voorzitter is mevrouw R.A.M Elferink- Lammers, woonachtig aan Nijerwalstraat 3
te Zwolle.

Secretaris is mevrouw T.C.  Bouman, woonachtig aan Rietgras 41 te Zwolle.

 Penningmeester mevrouw C. Otten, woonachtig aan Badinckstraat 7 te Dalfsen. 

Algemeen bestuurslid & oprichter is MG. Blok-Dijkman, woonachtig aan Vijzelpad
62a te Hattem. 

 

 

 



BESTEDING VAN HET VERMOGEN 

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. 
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden
om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. Al het verworven geld dat overblijft na voltooiing van een
project, zal worden meegenomen naar een volgende editie. 

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting SISU.

1.
2.

Het selecteren van bestemmingsdoeleinden; 
Het monitoren en begeleiden van de projecten en projectleiders. 

Jaarlijks een begroting opstellen; 
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
Beheren van de gelden; 
Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

Activiteiten bestuur 
Vergaderen 
Het bestuur komt minimaal zes maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden
notulen opgemaakt. 

Activiteiten 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: 

1.
2.

Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder
meer: 

1.
2.
3.
4.

Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 


