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Joyce den Engelse nieuwe directeur Huis van Belle  
 

UTRECHT – Joyce den Engelse (40) wordt de nieuwe directeur van Stichting Huis van Belle. De 

stichting heeft als doel tienermeiden te helpen bij het vinden van hun identiteit in God. Den Engelse 

volgt Eline Hoogenboom op, die de organisatie in 2012 oprichtte en sinds die tijd directeur was.  

 

Joyce den Engelse studeerde Pedagogische Wetenschappen en deed uitgebreide managementervaring 

op in diverse branches. Daarnaast zet zij zich al jaren in voor tienerwerk in Nederland. Middels haar eigen 

onderneming, aY-D Productions, helpt zij creatieve professionals hun bruisende ideeën uit te werken tot 

bruikbare concepten en concrete projecten en is zij actief als zangeres. Joyce is getrouwd en heeft twee 

kinderen. Joyce: “Ik zie er naar uit om aan de slag te gaan als directeur van Huis van Belle. Met een 

dochter in de (jonge) basisschoolleeftijd ben ik me heel erg bewust van de impact die goede rolmodellen 

hebben in het leven van onze kinderen en tieners. Huis van Belle helpt tienermeiden sterker te worden in 

hun identiteit en relatie met God, om van betekenis te zijn voor anderen. Ik vind het dan ook een voorrecht 

om met het team verder te mogen bouwen aan deze mooie organisatie.” 

 

Bestuursvoorzitter Jaap Sikkema: “We zijn onze zoektocht naar een nieuwe directeur gestart met het oog 

op de fase waarin we zitten: een nieuwe, volwassen fase voor Huis van Belle. Het team en de organisatie 

staan als een huis en deze fase die volgt op de pioniersfase, vraagt een andere vorm van begeleiding dan 

hiervoor. We denken in Joyce iemand gevonden te hebben die dit kan, door haar ervaringen als manager 

en in diverse bestuursfuncties bij jongeren(werk)organisaties.” 

 

Oprichter en oud-directeur Eline Hoogenboom blijft tot 1 juni a.s. om het werk over te dragen aan de 

nieuwe directeur.  

 

Huis van Belle werd in februari 2012 opgericht met als doel een veilige plek te creëren waar tienermeiden 

hun vragen kunnen stellen en in aanraking komen met positieve rolmodellen. Huis van Belle helpt 

tienermeiden bij het vinden van hun identiteit in God. Het begon allemaal met een website 

(www.huisvanbelle.nl), die inmiddels een online community is met 50.000 unieke bezoekers per maand. 

Daar kwamen op den duur het tijdschrift Belle bij (verschijnt 6 keer per jaar), de jaarlijkse Belledag, een 

schoolagenda etc. 

http://www.huisvanbelle.nl/
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