Beleidsplan Stichting ‘Meer dan jij denkt’
Wie wij zijn
Stichting ‘Meer dan jij denkt’ (hierna: de stichting) bestaat uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Wij zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen van allen
een onkostenvergoeding. Verder is een aantal vrijwilligers aan de stichting verbonden voor de
uitvoering van de activiteiten die wij organiseren. De stichting is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 63862174.
Onze doelstelling
De stichting heeft tot doel het behartigen van de geestelijke en maatschappelijke belangen van
jongeren in het algemeen en de schoolgaande jeugd in het bijzonder. Wij willen met hen naar
mogelijkheden zoeken om op een verantwoorde wijze voor hen een plaats in de samenleving te
vinden. Wij willen hen steunen door hen workshops te geven en themadagen voor hen te
organiseren. Door daarnaast gebruik te maken van de bestaande sociale netwerken hopen wij de
jongeren een hoopvolle toekomst te kunnen geven. Meer concreet willen wij:
1. jongeren die een problematische gezinssituatie kennen in contact brengen met jongeren die een
stabiele gezinssituatie kennen, zodat de jongeren elkaar tot steun zijn; en
2. bedrijven en organisaties benaderen, waarbinnen jongeren zich positief kunnen profileren door
bijvoorbeeld stage te lopen, vrijwilligerswerk te doen, presentaties te geven, et cetera. Door
onze contacten met actoren op de arbeidsmarkt stellen wij de jongeren in staat een goede
referenties te krijgen en een positief referentiekader qua participatie op de arbeidsmarkt op te
bouwen.
Onze visie
Wij willen vanuit een christelijke achtergrond bouwen aan de toekomst van kwetsbare jongeren en
hun eigenwaarde versterken, door hen ontwikkelingsmogelijkheden te bieden op specifieke
aandachtsgebieden. Onder kwetsbare jongeren verstaan wij jongeren uit een problematische
gezinssituatie, jongeren die te maken hebben met verslavingen, jongeren die een verstandelijke
beperking hebben, jonge immigranten die moeite hebben met integreren, schooluitvallers, et cetera.
Veel van deze jongeren worden geconfronteerd met uitdagingen die zij alleen niet aankunnen en
daarom hulp nodig hebben. Als de jongeren hun kwaliteiten gaan ontdekken en benutten zullen zij
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en een voorbeeld zijn voor hun eigen
generatie, doordat zij laten zien in staat te zijn ondanks tegenslagen hun doelen te bereiken.
Onze activiteiten
Wij willen verschillende soorten activiteiten organiseren. Voorbeelden hiervan zijn:
1. Het organiseren van themagerichte kunstexposities en muziekworkshops;
2. Het organiseren van open-mic avonden;
3. Het houden van voorlichtingsavonden voor jongeren en hun familie;
4. Het organiseren van verschillende ontspannende activiteiten voor het bevorderen van het
vertrouwen in anderen en het bieden van een stukje afleiding om tot rust te komen;
5. Het voeren van coachinggesprekken;
6. Het stimuleren dat jongeren de positieve veranderingen die zij meemaken zelf delen met de
andere jongeren. Dit moedigt aan, omdat de jongeren zelf zijn versterkt en de andere jongeren
meer geloof gaan krijgen dat ook voor hen verandering mogelijk is.
Onze werkwijze
Wij willen zowel preventief als repressief optreden.
Preventief: door middel van het geven van voorlichting en het bieden van activiteiten aan jongeren
die (nog) niet in een probleemsituatie zitten, zodat jongeren zich op positieve wijze ontwikkelen.

Repressief: door jongeren oplossingsgericht coaching te bieden, hen te helpen sociale contacten te
herstellen en hen te motiveren gezonde familierelaties te onderhouden.
Preventief en repressief: door activiteiten te organiseren waar de jongeren zelf aan meewerken en
hen mogelijkheden bieden hun kwaliteiten te ontdekken en te bekrachtigen, zodat zij zich gaan
richten op hun sterke punten.
Onze financiering
Onze activiteiten worden bekostigd door bedrijven, instellingen en kerken, die wij vragen ons
financieel te ondersteunen. Daarnaast worden particulieren gevraagd (specifieke) projecten te
sponsoren. Voor de promotie wordt een nieuwsbrief uitgegeven en worden media ingezet. Tevens
worden media gebruikt om verslag te doen over de activiteiten en ontwikkelingen van de stichting.
Onze partners
Wij hebben een nauwe samenwerking met de stichting Oudezijds100 en de bruiloft van Kana,
doordat zij sommige activiteiten in samenwerking met deze stichtingen organiseert. Verder wordt er
samengewerkt met Agapè Amsterdam, een kerk in Tuindorp Oostzaan te Amsterdam en kunnen wij
een beroep doen op particulieren, die als vrijwilliger bij de stichting zijn betrokken.
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