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Voorwoord 
 
2021 is een dynamisch jaar voor ons geweest. Daar waar 
2020 de coronamaatregelen nog wel te overzien waren was 
dat in 2021 anders. De diverse lockdowns en het wisselend 
beleid van de overheid deden CYAN kringloop geen goed. 
Dit terwijl wij deze juist hebben opgericht om eventuele 
extra kosten binnen ons zorgcentrum te bekostigen.    
 
Door een corona-uitbraak binnen ons centrum hadden we de 
handen vol om daar alles goed, overeenkomstig de 
protocollen te regelen, zonder dat het ten koste zou gaan 
aan de kwalitatieve zorg die we voor ogen hebben. Voor 
zowel de bewoners als onze zorgprofessionals was dit een 
jaar vol uitdaging waarin van iedereen verwacht werd om 
een stapje extra te doen. 
 
Maar we hebben het overleefd. Niemand is overleden aan 
corona of heeft blijvende schade opgelopen. Financieel 
hebben we ondanks forse tegenvallers het negatieve 
jaarresultaat gelukkig opvangen door onze reserves.  
Ondanks de uitdagingen die corona en de 
coronamaatregelen brachten is 2021 ook het jaar geweest 
van groei & professionalisering.  
 
Zo is de liefdadige opvang binnen het Life Center 
uitgegroeid tot een professionele zorginstelling genaamd 
CYAN Zorg. Een zorginstelling die aan alle regelementen 
voldoet. Kortom, in 2021 is er hard gewerkt door ons hele 
team en dan mogen we ondanks de tegenslagen toch trots 
en dankbaar terugkijken op dit bewogen jaar.  
 
Stephan Barendse, Directeur Teen Challenge Nederland   
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Missie en visie 
 
Missie en visie 2021 
Onszelf en anderen uitdagen om (jonge) mensen die 
levensbeheersende problemen hebben te bereiken met een 
boodschap van hoop en hen inspireren tot een veranderd leven. 
 
Uitdagen 
Vanuit bewogenheid en onze christelijke identiteit anderen 
inspireren tot een leven gekenmerkt door naastenliefde. 
  
Problemen 
Helpen bij de acute noden die mensen hebben. Instappen daar 
waar mensen tussen wal en schip vallen. Hen helpen in hun  
worsteling met verslaving, isolement en andere crisissituaties. 
  
Hoop 
Uitgaan naar waar mensen zijn, ook als het onbekend terrein is 
Benaderen met respect en verbinden door relatie. 
  
Veranderde levens 
Bieden van liefde, coaching en structuur. Acteren vanuit een 
holistische benadering (geest, ziel & lichaam). 
 
 
 
 
 

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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Bestuurlijke organisatie 
 
Sitchting 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. Zo 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 armoede zorg 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". 

  

http://www.abvakabofnv.nl/3944/419044/185916/coa-wmd-excl-functieboek.pdf
http://www.abvakabofnv.nl/3944/419044/185916/coa-wmd-excl-functieboek.pdf
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Strategische uitgangspunten 2021 
 
Voorafgaand aan 2021  
Onze strategische uitgangspunten voorafgaand aan 2021 willen 
wij voor een langere tijd handhaven, deze laten zich als volgt 
omschrijven: 
 
1. 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 onze 
netwerk, 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.  

 
2. Zorg bieden aan verslaafden: In het brede scala van de   

verslavingsproblematiek willen wij voor de middellange 
termijn vooral zorg bieden aan “functioning addicts” en 
potentiële verslaafden, mensen die “at risk” zijn.  

 
3. Zorg bieden in het algemeen: We willen het Life Center 

verder door ontwikkelen tot een duurzame en impactvolle 
professionele zorginstelling. 

 
4. Jongerenwerk The Gate: We willen blijvend de 

professionaliteit bevorderen en een goede financiering 
ontwikkelen waarmee we dit concept in meerder plaatsen 
kunnen vormgeven. Ook willen we binnen dit werk kijken hoe 
we tegemoet kunnen komen aan de nood van de jongeren 
die te beschrijven is als  “the most hopeless” 
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Van Life Center naar CYAN Zorg 
 
Ons Life Center (nu CYAN Zorg) is een opvangcentrum 
bestaande uit 12 kamers. Aan het eind van 2021 waren er 10 
bewoners. Er zijn in 2021 48 aanmeldingen geweest. Hiervan 
zijn uiteindelijk 6 personen toegelaten. De overige bewoners 
betreft trajecten vanuit het jaar daarvoor.  
 
De hulpvraag van de bewoners is heel divers. Vanuit rust 
werken aan herstel van relaties en het vinden van een nieuwe 
balans in het leven aangaande gezond eten, normaal dag- en 
nachtritme, gezond omgaan met financiën en stressregulatie 
springen daarbij bovenuit. Bij enkele personen speelde ook 
verslavingsproblematiek op de achtergrond. Kortom, wij helpen 
mensen weer grip op hun leven te krijgen en voorkomen dat zij 
zichzelf nog meer verliezen en veel zwaardere hulpverlening 
nodig hebben. 
 
De meeste aanmeldingen komen via de organisatie MET 
Heerhugowaard. Ons centrum is dan vaak de laatste plek waar 
MET Heerhugowaard kan aankloppen voor mensen in nood. De 
meeste cliënten komen uit Heerhugowaard.  
 
Bij 70% van de hulpvragen is dagbesteding een essentieel 
onderdeel. Aangezien wij ons richten zich op mensen die tussen 
wal en schip raken zien wij dat een tijdelijke plaatsing in de 
meeste gevallen voorkomt dat zwaardere vormen van zorg 
nodig zijn. De betreffende personen hebben geen werk of 
opleiding en geen structureel dag- of nachtritme. Voor enkelen 
hebben we recreatieve werkzaamheden gezocht om een 
gezond dag- en nachtritme op te bouwen. Voor andere 
deelnemers hebben we gekeken naar hoogst haalbare inzet en 
activiteit. In alle situaties wordt gekeken naar zo hoog 
mogelijke zelfredzaamheid en een passende oplossing zowel 
intern als extern. 
 
Op dit gebied onderkennen wij de volgende mogelijkheden: 
- Intern: facilitaire activiteiten in ons opvangcentrum op 

gebied van keuken, tuin, schoonmaak werkzaamheden, etc. 
- Intern: recreatieve activiteiten zoals gezamenlijke maaltijd, 

spellen of film kijken. 
- Extern: dagbestedingstrajecten derden, opleiding en zoeken 

en vinden van werk 
- CYAN Kringloop: activiteiten op gebied van 

winkelmedewerker, kassa werkzaamheden, logistiek en 
circulaire activiteiten (reparaties, demontage, reparatie etc.). 

 
Cliënten worden begeleid door zorgprofessionals. Begeleiding 
vindt plaats om o.a. zelfredzaamheid tot stand te brengen. 
Cliënten worden ondersteund bij het organiseren van hun 
dagelijks leven, zoals het herstellen van het dag -en nachtritme, 
het volgen van een opleiding, het vinden en houden van werk 
en/of een zinvolle daginvulling. Na stabilisatie wordt ingezet op 
verbetering van de situatie. Cliënten hebben uiteenlopende en 
gelijktijdig meerdere hulpvragen. Verblijf is noodzakelijk om in 
aanmerking te komen voor hulpverlening. 
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Samenstelling van de doelgroep 
De samenstelling van de doelgroep zag er in 2021 als volgt uit: 
  

 
 
Duur van het verblijf 
Ondanks de grote tekorten op de sociale woningmarkt is er een 
relatief goede doorstroom. 50% van de cliënten gaat na verblijf 
in ons centrum (weer) zelfstandig wonen. 
Bewoners verblijven zonder uitzondering tijdelijk bij ons. Onze 
richtlijn is: Zo lang als het moet en zo kort als het kan. Er wordt 
daarbij gezocht naar een duurzame maatwerk oplossing. De 
verblijfsduur van de bewoners loopt daarom sterk uiteen. Voor 
de één is dat slecht een maand voor de ander is twee jaar 
nodig. Uit voorgaande jaren blijkt dat het gemiddelde ligt op 8 
maanden.  
 
Doorgeleiding algemene (voorliggende) voorzieningen 
Het uitgangspunt is dat cliënten binnen Heerhugowaard een 
solide netwerk gaan opbouwen waarop zij terug kunnen vallen 
wanneer wij als opvangcentrum niet meer betrokken zijn. 
Doorgaans is de begeleiding aan het begin van een 
begeleidingstraject veel intensiever dan aan het einde wanneer 
een cliënt in staat moet zijn om zelfstandig te wonen of 
eventueel (warm) overgedragen te worden aan een andere 
zorginstelling. 
 
Bij uitstroom van een cliënt naar een zelfstandige plek blijven 
wij wel de eerste tijd op de achtergrond betrokken  
 
Inzet en samenwerking lokaal maatschappelijke partners 
Om de professionele zorg verder te borgen zijn strategische 
partnerschappen aangegaan voor begeleiding en dagbesteding. 
Hiervoor is de sociale zorgonderneming CYAN Zorg opgericht. 
Er is een onderaannemerschap aangegaan met WerkenSterkt. 
Deze organisatie richt zich op UWV en WMO trajecten. CYAN 
Zorg richt zich op ondersteuning en begeleiding van deze 
trajecten door aanbieden van dagbestedingstrajecten en 
werkbegeleidingstrajecten. Voor deze trajecten wordt o.a. 
gebruik gemaakt van de locatie CYAN Kringloop en wordt 
gewerkt met een trajectbegeleider. 
 
Op dit moment werken wij aan een verdere uitbreiding van ons 
netwerk. Momenteel hebben wij een samenwerkingsverband 
met: 
- Esgede Reigersdaal 
- MET Heerhugowaard 
- Stichting Philadelphia 
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Professionalisering  
Ons opvangcentrum heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle 
voorziening binnen gemeente Dijk en Waard/Heerhugowaard. 
Dankzij de subsidie konden wij ons hierin verder ontwikkelen en 
professionaliseren met als doel: een stabiele en bestendige 
organisatie zijn.  
 
Om de professionele zorg verder te borgen zijn strategische 
partnerschappen aangegaan voor begeleiding en dagbesteding. 
Hiervoor is de sociale zorgonderneming CYAN Zorg opgericht. 
CYAN Zorg heeft als nieuwe rechtspersoon de taken van 
Stichting Life Center overgenomen. De trajecten vanuit CYAN 
Zorg zullen in 2022 deels worden gefinancierd vanuit WMO, 
WLZ en UWV en deels vanuit eigen financiën. 
 
Als opvangcentrum hebben we zes zorgmedewerkers in dienst 
die gezamenlijk 1,9 FTE realiseren, namelijk één SPH’er, één 
SPW’er (in opleiding toegepaste psychologie), 2 GPW’ers 
(HBO) en twee A Verpleegkundigen. De medewerkers hebben 
naast diploma’s en certificaten ook werkervaring in organisaties 
zoals Leger des Heils en Evean. 
 
Samenwerking met o.a. WerkenSterkt betekent in deze dat er 
richtlijnen zijn van de overheid waar men zich aan moet houden 
op gebied van bestede uren, verslagen van status, gang van 
zaken etc. 
 
In 2020 was al gestart met een client volgsysteem of anders 
genaamd een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Dit was 
noodzakelijk om verdere groei te ondersteunen. Voor dit doel 
werd de applicatie Zilliz aangekocht en ingericht. In 2021 
hebben we nadruk gelegd op de implementatie van Zilliz in 
onze organisatie. 
 
Voor de verdere borging van het kwaliteitsniveau worden 
interne en externe opleidingen aangeboden. De 
professionalisering van ons opvangcentrum betrof: 
 
• Het voldoen aan de eisen die worden gesteld aan 

aanbieders die in aanmerking komen voor een 
overeenkomst op grond van de WMO voor het leveren van 
WMO begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen; 

• Uitbreiden van de medewerkersformatie; 
• Verder inrichting van elektronische cliëntsysteem; 
• Structurele samenwerking met MET maatschappelijk werk 

in verband met de toename van nieuwe zorgvragers (uit 
Heerhugowaard); door deze samenwerking kan er snel en 
adequaat gehandeld worden in geval van urgente of 
crisissituaties; 

• Leveren van andere betaalde trajecten (WLZ of onder-
aanneming) naast de acht door de gemeente 
gesubsidieerde trajecten. 
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CYAN Kringloop 
 
CYAN Kringloop ontvangt op een rustige dag 100 bezoekers en 
op hoogtijdagen meer dan 1.000 bezoekers per dag. De 
kringloop bied veel kansen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt om werkervaring op te doen. Daarnaast kunnen 
mensen met weinig budget goedkoop aan goede spullen 
komen. Helaas zorgde alle lockdowns voor een omzetdaling van 
ongeveer 65.000 euro (22%) ten aanzien van 2020 (voor meer 
financiële cijfers willen we verwijzen naar de jaarrekening van 
CYAN Kringloop). In plaats van een beoogde winst van 40.000 
euro hadden we hierdoor dit jaar helaas te maken met een 
verlies. Ondanks dit verlies zien we dat CYAN Kringloop een 
zeer positieve impact heeft op de vrijwilligers, het personeel en 
de bezoekers.   
 
We zien dan ook uit naar een mooi nieuw jaar zonder 
coronamaatregelen. 
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The Gate 
 
The Gate is het jongerenwerk van Teen Challenge Nederland dat 
als doelstelling heeft om alle jongeren in de omgeving een 
veilige plek te bieden. Een plek waar ze gezien, gekend en 
gehoord worden. We bieden jongeren een veilige plek waar zij 
bezig kunnen zijn met zichzelf ontwikkelen, maar ook waar ze 
met vragen over school, werk, identiteit etc. terecht kunnen.  
 
Binnen The Gate faciliteren we diverse activiteiten, signaleren 
eventuele problematiek en waar nodig verwijzen wij jongeren 
door naar professionele partners binnen ons netwerk. Wij vinden 
het belangrijk dat jongeren zich verbinden aan hun eigen buurt 
en daar hun talenten inzetten. Wij werken altijd samen met 
betrokken vrijwilligers uit de omgeving. Zo krijgen jongeren 
rolmodellen om zich heen die betrokken zijn bij hun 
ontwikkeling.  
 
In 2021 zijn we actief geweest in o.a. Hippolytushoef, Anna 
Paulowna, Stadskanaal & Aalsmeerderbrug. Per regio verschilde 
het wat de gevolgen waren van de coronamaatregelen voor het 
werk onder jongeren. De meeste inloop- en ontmoetingscentra 
moesten tijdens een lockdown ook tijdelijk sluiten, enkelen 
moesten ook hun ambulante straatwerk stopzetten. Dit terwijl 
de problematiek onder jongeren in die tijd alleen maar groeide. 
Voor de jongerenwerkers binnen The Gate was dit 
teleurstellend.  
 
Op de momenten dat The Gate wel open kon, was het aantal 
bezoekers wisselend, zowel per moment als per locatie. 
Gemiddeld komen er ongeveer  20 personen per avond naar 
een avond georganiseerd in The Gate. Tijdens het wekelijkse 
ambulante straatwerk  wordt een zelfde aantal jongeren bereikt.  
Een gemiddelde locatie staat op jaarbasis in contact met 400-
500 jongeren, waarbij ze doorgaans met 10% intensief contact 
hebben.  
 
The Gate jongerenwerk helpt jongeren om meer positieve 
richting aan hun leven te geven: relaties thuis verbeteren, de 
motivatie om iets van je leven te maken neemt toe (betere 
schoolprestaties), drugsgebruik en de hang naar   
(drugs)criminaliteit neemt af. Ook zien we dat jongeren mentaal  
sterker worden en daarmee lekkerder in hun vel komen te zitten.  
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Financiële verantwoording 
 
Voor de financiële verantwoording verwijzen door naar de 
diverse jaarrekeningen die de accountant voor ons heeft 
opgesteld. 
 
 

Doelstellingen 2022-2025 
 
De Doelstellingen voor de periode 2022-2025 zijn:  
 

- Het vinden van partners en ondernemers zodat wij de 
zorg naar 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 zijn. 
  

- 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: 808474339 
KvK nr.  41151641 
IBAN:  NL65 INGB 0001 8855 00 
 
 

mailto:info@teenchallenge.nl
http://www.teenchallenge.nl/
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