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Beste lezer,

We weten allemaal dat volwassen worden niet makkel�k is - al helemaal niet in de huidige context.
Jongeren ervaren in toenemende mate een druk om te presteren, succesvol te z�n, en te voldoen aan het
'perfecte plaatje.' Als gevolg hiervan zien we een toename van factoren die de mentale gezondheid op een
negatieve manier beïnvloeden, zoals stress, perfectionisme en piekeren. Ook de c�fers liegen er niet om:
maar liefst 4 op de 10 jongeren ervaart mentale problemen en suïcide is doodsoorzaak nummer twee.

Nadat ikzelf depressief was geworden op m�n 23e - waarvan ik geloof dat bovenstaande factoren zeker
een rol speelden - verwonderde ik m� over het feit dat de nadruk voornamel�k nog ligt op genezen in
plaats van voorkomen. Vanuit de motivatie om dit te veranderen, richtte ik in 2020 de Transformers
Community op. Middels een preventieve insteek willen w� de mentale weerbaarheid en veerkracht van
jongeren versterken en zo de ontwikkeling van mentale problemen voorkomen.

De Transformers Community biedt jongeren een plek waar z� gehoord en gezien worden. W� geloven in
hun unieke krachten en talenten, en ondersteunen hen om deze te ontdekken. Ook geven we hen de tools
en kennis die z� nodig hebben om met tegenslagen om te gaan. Zo werken we toe naar een toekomst met
mentaal weerbare en veerkrachtige jongeren.

In dit beleidsplan presenteren w� met trots onze ambities en plannen voor 2021 om onze missie en visie te
verwezenl�ken.

Iris Workum
Oprichter van de Transformers Community

Hoe het begon
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Missie

W� ondersteunen jongeren en jongvolwassenen om zich te
ontwikkelen tot mentaal weerbare, veerkrachtige
volwassenen. 

Visie

W� streven ernaar om zoveel mogel�k jongeren en
jongvolwassenen in hun eigen kracht te zetten en samen
met hen te werken aan een betere wereld waarin onze
mentale gezondheid centraal staat.

Missie en visie

Voorkomen is beter dan genezen

4 op de 10 jongeren ervaart mentale problemen. Tevens vormt
deze levensfase de belangr�kste periode van kwetsbaarheid:
80 procent van de psychische problemen (b�voorbeeld
depressie, verslaving, of angst) begint tussen de 15 en 25 jaar.  
Middels een preventieve insteek wil de Transformers
Community de prevalentie van mentale problemen onder
jongeren en jongvolwassenen verminderen. 



Organisatiepijlers

1. Transformers Community

Een veilige plek waar jongeren en jongvolwassenen vr�uit kunnen
spreken over de uitdagingen in het leven waarmee ze worstelen, of
vraagstukken waarmee ze zitten. Een plek waar z� elkaar steunen,
van elkaar leren en elkaar inspireren.

2. Transformers Programma's

Ontwikkelingsprogramma's die aansluiten b� de uitdagingen die
kenmerkend z�n voor de levensfasen van de doelgroep en hen
ondersteunen om deze moeil�ke situaties om te zetten naar
momenten van persoonl�ke groei.

3. Transformers Projecten

Producten, ontwikkeld i.s.m. jongeren, die b�dragen aan een
maatschapp� waarin ruimte is voor psychische kwetsbaarheden en
openl�k gesproken kan worden over onze mentale gezondheid.
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Om onze missie en visie te verwezenl�ken, richten w� ons op de
volgende p�lers:



De community
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Een veilige plek voor jouw

authentieke zelf

De community vormt een veilige plek (online en offline) waar jongeren en
jongvolwassenen vr�uit kunnen spreken over de uitdagingen in het leven
waarmee ze worstelen, of vraagstukken waarmee ze zitten. Door hun
ervaring te delen ontstaat er ruimte voor (h)erkenning, wederz�dse steun,
en kunnen z� van elkaar leren.

Tevens kr�gen de leden via de community toegang tot ondersteunende
materialen die b�dragen aan hun mentale gezondheid en persoonl�ke
ontwikkeling. Hierb� kan gedacht worden aan ervaringsverhalen, of
interviews met experts.

Daarnaast z�n er mentoren aanwezig binnen de community die vanuit hun
eigen ervaringen jongeren en jong-volwassenen kunnen begeleiden b� de
vraagstukken waarmee z� zitten. Ook is er een achterwacht van
psychologen aanwezig die ingeschakeld kan worden indien er vermoeden
is van problematiek die vraagt om specialistische hulp, zoals een depressie
of burn-out.



De programma's 

Transformeren tot een betere versie

van jezelf

Middels de Transformers Programma's leren jongeren en jongvolwassenen
middels concrete kennis en tools om uitdagingen om te zetten naar
momenten van persoonl�ke groei. De programma's sluiten aan b� specifieke
uitdagingen die kenmerkend z�n voor de levensfasen die de doelgroep
doorloopt, b�voorbeeld identiteitsontwikkeling, of omgaan met prestatiedruk.
Binnen het programma wordt gefocust op het versterken van
beschermingsfactoren en het verzwakken van risicofactoren, om zo te
werken aan de mentale weerbaarheid en veerkracht van de deelnemer. 

Uniek aan ons programma is dat deelnemers toegang kr�gen tot het
programma middels maatschappel�ke participatie. Het idee is dat de publieke
en private sector investeren in de mentale gezondheid van jongeren en
jongvolwassenen door hun deelname aan het programma te financieren. In
ruil hiervoor investeert de deelnemer haar of z�n t�d in het werk van de
organisatie. Een concreet voorbeeld van dit model is hieronder weergegeven.

Middels dit model kunnen we samen investeren in de toekomst; een
samenleving met veerkrachtige jongeren en jongvolwassenen die weten wie
z� z�n, waar hun krachten liggen, en wat z� de wereld kunnen geven.
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De projecten
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Samen werken aan een betere

wereld

Projecten, ontwikkeld in samenwerking met jongeren en
jongvolwassenen, die b�dragen aan een maatschapp� waarin
ruimte is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en
openl�k gesproken kan worden over onze mentale gezondheid.

Zo werken we momenteel aan de ontwikkeling van 'Wie ben ik
(niet)?' - een digitaal spel over krachtige, beroemde mensen met
een psychische kwetsbaarheid. Het spel zal ingezet worden op
de werkvloer om zo op een laagdrempelige manier het gesprek
aan te gaan over het stigma rondom mentale aandoeningen.
Tevens draagt het spel b� aan een meer genuanceerde
beeldvorming rondom mensen met een mentale aandoening.



Strategie 2021

In 2021 zullen w� ons inzetten voor een samenleving met
mentaal weerbare, veerkrachtige jongeren en jongvolwassenen
middels een preventieve insteek. 

Doelen

Een online community platform met 500 leden;
De ontwikkeling en uitvoering van een programma wat als
prototype wordt uitgezet binnen één gemeente, in
samenwerking met met jongeren- en maatschappel�ke
organisaties, als ook het bedr�fsleven;
De ontwikkeling en productie van een digitaal spel wat
b�draagt aan een genuanceerde beeldvorming rondom
mensen met een psychische kwetsbaarheid en ingezet kan
worden op de werkvloer om het gesprek aan te gaan over
stigma.

Voor 2021 heeft de Stichting Transformers Community de
volgende doelstellingen geformuleerd:
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Werving van gelden
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Aanvragen van subsidies
Werven van b�drage b� de Rotary en middenstand
Samenwerkingen aangaan met de private sector betreffende de
financiële ondersteuning van deelnemers aan het Transformers
Programma
Ontwikkelen van een digitaal spel en b�behorende training die
verkocht kan worden aan MKB. De hierdoor verworven inkomsten
vloeien terug in de stichting

De Stichting Transformers Community zal haar kennis en netwerk
aanwenden om gelden te werven. Dit geschiedt ondermeer door het
benaderen van particulieren, overheden, instellingen en/of andere
fondsen voor b�dragen, subsidies, schenkingen en legaten. Het
bestuur van de Stichting Transformers Community ziet er op toe n dat de
kosten die worden gemaakt voor het werven van gelden in redel�ke
verhouding staan tot de inkomsten en per kwartaal is er een review van
de accountant i.v.m. de aangifte BTW en de verantwoording van de
ontvangen gelden (accountantsverklaring).

Voor het jaar 2021 staan de volgende activiteiten gepland voor de
werving van gelden:
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Beheer van het

vermogen

Hetgeen verkregen wordt uit schenkingen, erfstellingen en legaten;
Donaties, subsidies en andere b�dragen;
Opbrengsten uit vermogen;
Alle andere inkomsten al dan niet verkregen door eigen activiteiten.

Het beheer van het vermogen berust b� het bestuur van de Stichting
Transformers Community. Middels de samenstelling van het bestuur van
de Stichting Transformers Community zal de aanwezigheid van financiële
expertise in het bestuur worden geborgd. De financiële organisatie en
administratie van de Stichting Transformers Community wordt ingericht
op de manier zoals in de statuten bepaald. De jaarrekening met toelichting
wordt samengesteld door een geregistreerd accountant. Alle opbrengsten
en kosten van de Stichting Transformers Community worden in beginsel
verantwoord in de periode waarop z� betrekking hebben. Door de
Stichting Transformers Community is een bankrekening geopend b�
Triodos Bank. Bestuursleden van de Stichting Transformers Community
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Tot het vermogen van de stichting z�n bestemd:



Annebregt Dijkman

Annebregt D�kman is organisatieantropoloog en werkt als onafhankel�k adviseur en onderzoeker op het gebied van
inclusie en extremisme. Tevens richt ze zich op 'wicked problems' (maatschappel�ke problemen die niet één 
oplossing kennen) en k�kt z� middels een holistische benadering naar complexe vraagstukken. Mensen en hun
verhalen staan daarin centraal.

Iris Workum

Iris heeft een achtergrond in de Psychologie en specialiseert zich al een aantal jaar in het welbevinden van jongeren
vanuit een hollistische benadering. Z� begon de Transformers Community vanuit de observatie dat de mentale
gezondheid van jongeren en jongvolwassenen in toenemende mate onder druk komt te staan, maar een preventieve
aanpak veelal nog mist.

Bestuur
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Mariam Badou

Mariam  Badou heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en houdt zich b� het Verwey-Jonker instituut
bezig met onderzoeken op verschillende thema’s binnen het sociaal  domein, zoals zorg, maatschappel�ke
participatie, onderw�s en  diversiteit. Zo deed z� onderzoek naar het cultuursensitief zorgaanbod in Nederland, de
identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond en gel�ke kansen binnen het onderw�s. Mariam doet
voornamel�k kwalitatief onderzoek waarvoor ze met jongeren uitgebreid in gesprek gaat over hun ervaringen, hun
betrokkenheid b� de maatschapp� en de uitdagingen die z� ervaren b� het participeren in de samenleving. Dat gaat
naast identiteitsbeleving ook over thema’s binnen het onderw�s en participatie op de 
arbeidsmarkt.



Contact

Stichting Transformers Community

@: info@transformers.community
w: www.transformers.community

KvK: 78632447
RSIN: 861477194
IBAN: NL95TRIO0320037509


