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“Wij helpen (jonge) mensen
met levensbeheersende
problemen om te komen tot
een leven vol betekenis en
perspectief.“

Stichting Teen Challenge Nederland
Dreef 12
1701 GP Heerhugowaard
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Voorwoord
Voor ons ligt een grote uitdaging. Een grote groep mensen,
met name jongeren, kampen met levensbeheersende
problemen en dit neemt alleen maar toe.
Na de coronacrisis zijn er weer andere problemen die uit de
hand dreigen te lopen als er niets aan gedaan wordt. Zo meldt
de website van de Rijksoverheid het volgende:

“Criminelen verleiden kinderen op de basisschool al om ergens
een pakketje af te geven. Ze vragen middelbare scholieren om
met hun scooter iemand weg te brengen en op te pikken. Op
een dag horen ze schoten en raken ze betrokken bij een
liquidatie. Jongeren worden zo de criminaliteit in gezogen
en raken hun toekomst kwijt. We moeten voorkomen dat
kleine jongens grote criminelen worden. Hier horen ouders
ook hun volle verantwoordelijkheid te pakken’’, aldus
minister Yeşilgöz-Zegerius. 1
En dit is nog niet het enige probleem. De groeiende
inkomensongelijkheid en daarmee ook toenemende armoede
zorgen ervoor dat steeds meer mensen kwetsbaar worden.
Gecombineerd met een tekort aan betaalbare woningen zien
we dat het aantal daklozen toeneemt, ook onder jongeren. De
slepende oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis zorgen
daarnaast voor een negatief toekomstperspectief.
Voor een individu en ook voor ons als organisatie zijn de
beschreven problemen te groot. In onze optiek is het
essentieel om collectieve problemen ook collectief op te
lossen. Dit betekent aan de ene kant samenwerking zoeken
met anderen en aan de andere kant het creëren van een
gezond supportnetwerk zodat mensen niet in risicogroep
belanden.
Gelukkig zien meerdere kerken, bedrijven, zorginstellingen,
overheidsinstanties, etc. dit ook. Als Teen Challenge
Nederland willen we met hen meewerken aan een positieve
verandering. Dit willen wij doen door middel van projecten en
initiatieven waarbij wij onze kennis, kunde en faciliteiten
inzetten om gezamenlijk te bouwen aan een mooie en
gezonde samenleving.
Nu al werken we samen met scholen, zorginstellingen, de
politie, kerken, de gemeente en diverse ondernemingen. Ons
verlangen voor de komende jaren is vanuit samenwerking te
komen tot een goed functionerend model van circulaire zorg
en het opbouwen van communities die herstel brengen voor
zowel de individuele mens als de samenleving als geheel.
Stephan Barendse, Directeur Teen Challenge Nederland

1

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/26/extra-geldvoor-aanpak-jonge-aanwas-criminaliteit-in-15-gemeenten
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Missie en visie 2022
Als organisatie werkend vanuit een christelijke identiteit is
onze visie als volgt:
Wij hebben een rotsvast geloof dat iedereen van betekenis kan
en mag zijn en dat niemand die tussen wal en schip valt, daar
hoeft te blijven. Wij zien uit naar een samenleving waarin
(jonge) mensen niet langer worstelen met levensbeheersende
problemen maar weer energiek en met een blij gevoel de dag
tegemoet gaan. Verslavingen en het gevoel geen grip meer op
je leven te hebben vervangen door zelfredzaamheid, perspectief
en vrijheid. Hierdoor ervaren zij hun dagen niet langer als
uitzichtloos. Zij weten zich welkom, veilig en omgeven door een
ondersteunend netwerk van mensen die om hen geven.
Gegrepen door liefde, helpen zij ook weer anderen om in het
hier en nu nieuwe mogelijkheden te zien en de uitdagingen van
dit leven met frisse moed aan te gaan.
Visie - slogan:
Wij helpen (jonge) mensen met levensbeheersende problemen
om te komen tot een leven vol betekenis en perspectief.
Missie:
Vanuit compassie zetten wij ons voor de volle 100% in voor
(jonge) mensen met levensbeheersende problemen. Wij bieden
opvang, hulpverlening, community, netwerk, training, reintegratie en dagbesteding met als doel dat zij de controle over
hun leven terugkrijgen, zelfredzaam zijn en een leven vol
perspectief en betekenis hebben.

KERNCOMPETENTIES
BEWOGEN: handelen vanuit een diep besef van het
feit dat er mensen in nood zijn
VOORUITSTREVEND: gedreven om nieuwe wegen te
zoeken om verandering te realiseren
WENDBAAR: bereid en bekwaam om in te spelen op
veranderingen
INSPIREREND: op aansprekende wijze het verhaal
vertellen, het voorbeeld geven en aansporen tot actie
VERBINDEND: bij elkaar brengen van expertise,
ervaring, middelen vanuit een breed scala aan bronnen
RELATIONEEL: bouwen van sterke relaties gebaseerd
op liefde en respect
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Strategische uitgangspunten
1. Wij geloven dat verandering in de samenleving niet te
realiseren is vanachter een bureau. Werkelijke verandering
vraagt om werkelijke verbinding. Wij vinden het vanuit dit
perspectief belangrijk om present te zijn. Dit betekent voor
ons dat we niet alleen jongeren en volwassenen een veilige
plek willen bieden om naar toe te gaan maar ook dat wij naar
hen uitreiken, in hun wereld stappen om daar present te zijn.
Ook betekent dit voor ons dat we zorg en wonen
combineren. We zijn er voor mensen in nood. We leven
samen met hen en gaan gelijkwaardige relaties aan. Vanuit
deze verbinding bieden wij support.
2. Wij geloven in de kracht van zingeving in het algemeen en in
de kracht van het christelijk geloof in het bijzonder als het
gaat om hulpverlening en bieden daarom een facultatief
zingevingsprogramma aan gestoeld op onze christelijke
identiteit.
Vanuit onze jarenlange ervaring hebben we gezien dat
bewust stilstaan bij iemands waarden in het leven een
persoon kan helpen om daardoor de motivatie en richting te
vinden om goede keuzes te maken. Het christelijke geloof
biedt daarin mooie waarden zoals naastenliefde,
dienstbaarheid, gasvrijheid, eerlijkheid, waarheid etc.
Daarnaast biedt het nog zoveel meer. Te veel om hier
allemaal te beschrijven. De kracht van het christelijke geloof
inzetten rondom persoonlijke problemen kan een enorme
boost geven in het persoonlijk herstel. Belangrijk hiervoor is
alleen wel dat zij daar in alle vrijheid zelf voor kiezen.
3. Geloven in contextueel werken waar onze aanpak de
volgende is: Inventariseren, mobiliseren en hulpverlenen:
a. We signaleren diverse noden in de samenleving waardoor
mensen vastlopen en hun perspectief verliezen op een
zelfstandig en betekenisvol leven.
b. We kijken vervolgens eerst wat anderen in ons netwerk
kunnen betekenen met betrekking tot deze noden. Deze
anderen kunnen sociaal maatschappelijke organisaties zijn
maar ook lokale kerken. Vervolgens kijken we hoe ons
netwerk, onze kennis en kunde kunnen verbinden aan deze
nood.
c. We bieden gezamenlijk hulp zodat er vanuit een brede
basis een goed gestructureerde aanpak ontstaat die recht
doet aan de persoon in zijn of haar context.
Binnen de hulpverlening vinden het uitermate belangrijk om
niet alleen te kijken naar de persoon met zijn of haar
probleem maar ook naar de context waarin het probleem is
ontstaan. Onze hulpverleningsvisie is contextueel. Het
Afrikaanse woord Unbuntu en de Engelse vertaling daarvan
“Being human together” verwoorden dit goed.
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4. We geloven in maatwerk. Elke situatie is anders en vraagt om
een unieke aanpak.
5. We geloven in blijvende optimalisatie en professionalisering
en steven daarbij naar circulaire zorg.
Circulaire zorg houdt voor ons in dat wij er naar streven om
zelf in onze financiën te voorzien voor de kosten die niet
vanuit het zorgstelsel betaald kunnen worden op een manier
die de zorg ten goede komt. Dit betreft het verwezenlijken
van innovatief sociaal ondernemerschap. We geloven dat
ondernemerschap en zorg hand in hand kunnen gaan. In de
praktijk betekent dit voor ons dat we middels een kringloop
de zorg willen bekostigen en dat we ondernemers betrokken
willen maken bij het werk wat wij doen in de samenleving.
Een gezonde samenleving bouw je in onze optiek samen.

Doelgroep
Wij bieden hulp aan iedereen ongeacht geloof, ras, geaardheid.
Het bieden van hulp begrenzen wij alleen door waar wij
mogelijkheden toe zien en waar wij competenties voor in huis
hebben.
Onze primaire doelgroep is daarmee (jonge) mensen die door
eigen keuzes of externe omstandigheden de grip over hun eigen
leven steeds meer kwijt raken. We helpen hen weer terug naar
een zelfstandig en zelfredzaam leven. Binnen de
verslavingsproblematiek betreft dit “functioning adicts” en
potentiële verslaafden, mensen die “at risk” zijn.
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Bestuurlijke organisatie
Stichting Teen Challenge heeft drie werkgebieden:
1. Jongerenwerk The Gate: Dit jongerenwerk bestaat uit
diverse inloophuizen in Nederland waar jongerenwerkers
jongeren gastvrij ontvangen en richting geven in hun
leven. Ook verzorgen we vanuit The Gate ambulant
jongerenwerk. We zoeken jongeren die op straat leven
op en bieden hen een luisterend oor. Op deze manier
hopen we een band met hen te krijgen. Met het
groeiende drugsgebruik en drugscriminaliteit onder
jongeren is dit hard nodig. De jongeren die in ons
jongerencentrum komen helpen wij met school en de
problemen waar zij verder tegen aanlopen. Waar nodig
helpen wij om hun leven weer op de rails te krijgen.
2. BV CYAN Zorg: Daar waar we begonnen met opvang
vanuit liefdadigheid in ons Life Center, hebben we nu
door een professionalisatieslag een besloten
vennootschap genaamd: CYAN Zorg. Deze BV is
opgericht na het inwinnen van juridisch advies. Stichting
Teen Challenge is 100% eigenaar/aandeelhouder van BV
CYAN Zorg. Binnen CYAN Zorg bieden wij ambulante
begeleiding, woonvoorziening met begeleiding,
dagbesteding en re-integratie.
3. BV CYAN Kringloop: Deze BV is opgericht om te
voorzien in extra gelden voor ons werk. Wat we niet
hadden verwacht was dat deze tak ook inhoudelijk zou
bijdragen aan onze visie en missie. Zo zorgt de kringloop
voor zowel betaald als vrijwilligerswerk, hebben we door
de kringloop meer contact met de lokale bevolking,
kunnen we een steentje bijdragen in de armoedezorg en
ontstaat er onze meer dan 40 vrijwilligers een
community van mensen die zich inzetten voor anderen.
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Organogram
Raad van toezicht
Stichting Teen
Challenge
Directeur
BV
CYAN Zorg

The Gate
(als onderdeel van de
Stichting)

BV
CYAN
Kringloop

Locatie
coördinator

Locatie coördinatoren

Locatie
coördinator

Raad van Toezicht
Dhr. C. van Dam (voorzitter)
Mevr. R. Tijsterman
Mevr. C. Neefjes
Dagelijks bestuur
Dhr. S. Barendse (directeur-bestuurder)
Dhr. S. Barendse wordt in zijn taak als directeur ondersteund
door Dhr. A. Bakker die op vrijwillige basis als operationeel
manager fungeert en een team van vrijwilligers die
ondersteuning biedt rondom de communicatie.
Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen geldelijke
beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen een vergoeding
voor werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Deze
vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een
betalingsbewijs. De salariëring van de medewerkers van de
stichting zijn gebaseerd op de "CAO Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening".
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Doelstellingen 2022-2025
De Doelstellingen voor de periode 2022-2025 zijn:
-

Het vinden van partners en ondernemers zodat wij de
zorg van mensen die tussen wal en schip zijn beland
aangaande de zorggelden kunnen blijven helpen.

-

Professionalisering en borging van de professionalisering
in alle activiteiten en projecten.

-

Het openen van een tweede locatie waar integraal
welzijnswerk wordt verricht en waar dus ook een
kringloop en jongerencentrum van The Gate aan
verbonden zijen.

-

Investeren in community versterkende activiteiten.

-

Investeren in activiteiten die uitreikend zijn. Er zijn veel
mensen die hulp nodig hebben maar waarvoor de
drempel naar deze hulp door allerlei redenen en
omstandigheden te hoog is.

-

Financiering realiseren zodat wij op 10 plaatsen in
Nederland The Gate kunnen vormgeven.

Focus:
De focus zal de komende jaren vooral liggen op Noord-Holland.

Contact- en bankgegevens
Stichting Teen Challenge Nederland
Dreef 12
1701 GP Heerhugowaard
085 - 488 14 80
info@teenchallenge.nl
www.teenchallenge.nl
RSIN:
KvK nr.
IBAN:

808474339
41151641
NL65 INGB 0001 8855 00

